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Estafettestaking op 30 mei
Op woensdag 30 mei 2018 is personeel uit het primair onderwijs in Overijssel
en Gelderland opgeroepen op deze dag te staken. De organisaties die verenigd
zijn in het PO-front hebben hiertoe besloten. Zij willen dat er extra geld wordt
vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het
primair onderwijs.
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht
om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun
werkgever. Het is in Nederland vrij uniek dat werkgevers en werknemers samen
optrekken bij acties. In het primair
onderwijs doen we dat nu wel, omdat de
nood nog steeds hoog is. De actiegroep van
leraren PO in Actie, de vakbonden en de
sectororganisatie PO-Raad werken hierbij
samen met onder de naam PO-front.
Wat betekent dit voor onze school?
We zijn op onze school aan het
inventariseren wie er meedoen aan de
eventuele staking van 30 mei. Op basis
daarvan kunnen we bekijken of we de
school op 30 mei wel of niet open kunnen
houden. U hoort zo snel mogelijk wat dat
voor u en uw kinderen betekent.

Laatste keer kamp groep 7
De OR heeft in samenspraak met directie en MR
besloten dat groep 7 vanaf komend schooljaar
2018-2019 mee op schoolreisje gaat in plaats van op
kamp. Hiertoe is besloten omdat de kosten van het
verblijf op kamp steeds hoger worden. Zoals u ook in
het nieuws heeft kunnen volgen is het voor veel
ouders steeds lastiger om aan de ouderbijdrage te
kunnen voldoen. Indien we op kamp blijven gaan met

groep 7 zal de ouderbijdrage echt omhoog moeten en dat is iets wat we als
school zoveel mogelijk willen beperken. Een ander bijkomend punt is dat we de
onderwijsuren erg belangrijk vinden en daar zo min mogelijk uitval willen.
Bovendien is het onzeker wat de gemeente gaat doen met het ophalen van oud
papier. Indien die inkomsten weg zouden vallen bij de OR wordt het helemaal
lastig om de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. Om daar vast op in te
spelen is deze keuze ook gemaakt. Uiteraard blijft het kamp in groep 8 bestaan
en maken we er ieder jaar een leuk schoolreisje van waar ook de leerlingen van
groep 7 veel plezier aan zullen beleven.

Van ‘basisschool naar brugklas’
Graag willen we u attenderen op de themabijeenkomst
'Van basisschool naar brugklas' voor ouders van
leerlingen van groep 7 en 8. Deze bijeenkomst wordt
georganiseerd door LOES. Ouders krijgen daar informatie
over hoe zij hun kind kunnen ondersteunen bij de 'grote'
stap van basisschool naar brugklas.
Deze thema-avond vindt plaats op maandag 28 mei 2018
in de bibliotheek van Hengelo en start om 19.00 uur. Bij
deze nieuwsbrief vindt u een flyer met meer informatie
hierover.

Start instroomgroep
Vanaf maandag 14 mei start de
instroomgroep. Juf Jorieke zal deze groep op
maandag, dinsdag en de woensdag om en om
voor haar rekening nemen (ze zal de andere
dagen gewoon in groep 2 blijven). Juf Yvonne
komt ons team aan het eind van de week
versterken. De speelzaal zal weer
omgetoverd worden tot een mooi klaslokaal
waar we de allerjongsten les gaan geven. We
starten met 14 leerlingen en in de loop van
dit schooljaar zullen er nog een aantal
instromen. Daardoor starten we volgend
schooljaar ook weer met een mooi aantal
leerlingen in groep 1.

Geen schoolfruit, wel gezonde tussendoortjes!
Helaas is het schoolfruit project afgelopen. We hopen dat het heeft geholpen om
kinderen meer groente en fruit te laten eten. Het zou fijn zijn als u uw kind fruit
mee blijft geven. Graag brengen we onderstaande poster ook onder de aandacht
zodat u kunt zien in welke pakjes veel suiker zit.
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Koninklijke halviering
Nieuwsbrief
Meivakantie alle leerlingen vrij!
Nieuwsbrief
13:00 uur alle groepen 8: Thriller op marktplein
Tweede Pinksterdag: alle leerlingen vrij!
18:30 uur Finale Zingen en Zwingen
Studiedag; gr 1 tot en met 4 vrij!
Estafette staking uitgeroepen

Allemaal een heel fijne
meivakantie gewenst!!!

