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Estafettestaking op 30 mei
Op woensdag 30 mei is de staking voor de provincies Overijssel en Gelderland
aangekondigd. Het PO-Front organiseert de estafettestaking omdat de kwaliteit
van het onderwijs zwaar onder druk staat door het stijgende lerarentekort. Na
het akkoord over de werkdrukverlaging is het nu tijd voor een eerlijk salaris en
het aanpakken van het lerarentekort! Wekelijks ondervinden we de gevolgen als
er geen invallers beschikbaar zijn bij ziekte en kinderen verdeeld moeten worden
over andere groepen. Dit legt druk op collega’s en heeft niets meer te maken
met het geven van goed onderwijs. Het gat dichten tussen
salarissen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs
is belangrijk om werken in het primair onderwijs
aantrekkelijk te maken en te voorkomen dat de huidige
leraren een overstap maken. Het is essentieel dat de
instroom op pabo’s groter wordt om er voor te zorgen dat er
ook in de toekomst genoeg leraren zijn om kwalitatief goed
onderwijs te kunnen bieden aan alle leerlingen. De collega’s
van de De Schothorst hebben zich aangemeld om deel te
nemen aan de staking. Dit betekent dat er op deze dag
geen lessen gegeven worden. Mocht dit een probleem zijn dan kunt u zich
wenden tot Smallsteps. Tegen vergoeding kunnen zij opvang aanbieden, ook als
u geen lopend contract heeft.

Vakantieregeling 2018/2019
Herfstvakantie maandag 22-10-2018 t/m vrijdag 26-10-2018
Kerstvakantie maandag 24-12-2018 t/m vrijdag 04-01-2019
Voorjaarsvakantie maandag 18-02-2019 t/m vrijdag 22-02-2019
Paasweekend vrijdag 19-04-2019 t/m maandag 22-04-2019
Meivakantie dinsdag 23-04-2019 t/m vrijdag 03-05-2019
Hemelvaart donderdag 30-05-2019 vrijdag 31-05-2019
Pinksteren maandag 10-06-2019
Zomervakantie maandag 15-07-2019 t/m vrijdag
23-08-2019
De vakanties zijn al ingevuld in de ouderkalender op onze website!

Oudertevredenheidsenquête
Eens in de vier jaar houden we een enquête onder ouders en vragen wij hun
mening over onze school. Dat gaat in de komende weken plaatsvinden. Dit
gebeurt anoniem en digitaal. U ontvangt hiervoor een bericht waarin staat hoe
het in zijn werk gaat. Wij hopen dat zoveel mogelijk ouders hier aan mee willen
werken.

Hengelo Sport
Hengelo Sport zorgt in de gemeente Hengelo voor een fantastisch sportaanbod
gedurende alle schoolweken; van schaatsen tot atletiek en van schaken tot
reddingszwemmen. Het enthousiaste en flexibele team van sportcoördinatoren krijgt
Hengelo in beweging, want Hengelo Sport brengt alle basisschoolleerlingen op een
positieve manier in contact met sport en bewegen. Dat zijn er maar liefst 8.000!
Daarmee is Hengelo Sport uniek en geniet het landelijke bekendheid. De
sportcoördinatoren zijn met hun grenzeloze bevlogenheid en professionele uitstraling
ware ambassadeurs voor de sport. Ze zijn daarnaast spin in het web in de sociale
structuur van Hengelo.
Hengelo Sport gebruikt sport als middel
om meer bewegen te stimuleren. Sport
te zien als zinvolle vrijetijdsbesteding
en het bevorderen van de sociale
vaardigheden. In alle lessen,
evenementen en toernooien komen één
of meerdere doelstellingen terug. Bij
alle activiteiten staat samen werken,
samen spelen, samen leren, veiligheid
en plezier maken centraal.
Hengelo Sport voert de actieve sportstimulering van de gemeente Hengelo uit.
Daarnaast wordt actief ingezet op het bevorderen van een gezonde leefstijl met het
thema Smakelijk Bewegen. Bewustwording bij ouders en kinderen van een gezonde
leefstijl is hierin een belangrijk onderdeel.
Hengelo Sport heeft voor het programma, de ontwikkeling, de coördinatie en
uitvoering sportcoördinatoren en docenten in dienst. Zij organiseren de lessen,
evenementen en activiteiten en zijn ook contactpersoon voor de scholen,
verenigingen, sportbonden en andere partners. Hengelo Sport werkt voor de
invulling van de activiteiten daarnaast samen met verschillende sportverenigingen
en opleidingen.
De leerlingen van De Schothorst doen zoveel mogelijk mee aan het aanbod van
Hengelo Sport, wij vinden beweging erg belangrijk voor de ontwikkeling van
kinderen.
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13:00 uur alle groepen 8: Thriller op marktplein
Tweede Pinksterdag: alle leerlingen vrij!
18:30 uur Finale Zingen en Zwingen
Avondvierdaagse
Studiedag; gr 1 tot en met 4 vrij!
Estafette staking: alle leerlingen vrij!
Nieuwsbrief
Oud papier
Nieuwsbrief

