Weekbericht 23: februari 2019

Reminder: oudergesprekken groep 3
t/m 7

Belangrijke data:

In de week van 18 t/m 22 februari vinden de 15minuten gesprekken plaats voor groep 3 t/m 7.
Vanaf dinsdag 12 februari is het weer mogelijk om
uzelf in te schrijven voor deze oudergesprekken.
Iedere groep zal een aantal tijdsblokken in deze
week open zetten en gezamenlijk zullen dit de
dinsdag- en de donderdagavond worden. De tijden
staan op de gebruikelijke lijsten die voor de
klaslokalen liggen/ hangen.



18 t/m 22-2-2019: oudergesprekken groep
3 t/m 7



22-2-2019: 1e rapport groep 3 t/m 7



1-3-2019: carnavalsfeest (1 t/m 4 in de
ochtend en 5 t/m 8 in de middag).



13-3-2019: Goede Doelen Dag (let op: deze
is verzet)

Voor vragen over deze oudergesprekken kunt u
terecht bij de leerkracht. Via deze weg wensen we u
alvast fijne gesprekken toe.

Goede Doelen Dag!
De ouders van de oudervereniging zijn samen met de
leerkrachten alweer druk bezig met de organisatie
van de goeden doelen dag! Volgende week wordt
het doel bekend gemaakt en dan zullen ook de
spaarpotjes en de sponsorlijsten mee naar huis
gegeven worden. Uiteraard zal er dan ook een
begeleidende brief meegegeven worden waarin alle
informatie staat die u nodig heeft.
Belangrijk om alvast door te geven is dat de dag is
verplaatst van vrijdag 15 maart naar woensdag 13
maart!
Commissie Goeden Doelen Dag

Rolstoelrugby Vriendenloterij
Wij van de scorpions willen gesteund gaan worden
door de vriendenloterij zodat we bv. nieuw materiaal
kunnen kopen en wedstrijddagen kunnen
organiseren, contributie niet te hoog laten oplopen.
Maar daar hebben we uw hulp bij nodig!
Op woensdag 6 maart organiseren we met de
vriendenloterij een belavond. Nu is dus de vraag
mogen we u bellen om lid te worden van de
vriendenloterij of om uw bestaande lot om te zetten
naar de SCORPIONS WRCU!! De helft van de inleg
komt meteen ten goede van de club.
Als we u mogen bellen mail dan NAAM EN
TELEFOONNUMMER na ronald.herijgers@live.nl
Namens de Sorpions en Ronald, alvast bedankt!
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Gezocht: Schoolpoolers
Leswerk biedt ondersteuning bij het inzetten van
vervangers in vast dienstverband en het matchen
van vervangers vanuit de basisschilpools (“losse
invalpools”).
Door de tekorten op de arbeidsmarkt zijn Leswerk,
besturen en scholen constant op zoek naar goede
invulling van de pools. Een van deze pools is de
schoolpool: hierin zijn vervangers opgenomen die
slechts op één (of twee) scholen willen invallen van
één bestuur. Meestal zijn dit ouders waarvan de
kind(eren) op een basisschool zitten en het leuk
vinden daar incidenteel te werken. Of
gepensioneerd oud-leerkrachten die willen
bijklussen op hun oude werkplek.
Kent of bent u iemand die graag als schoolpooler aan
het werk zou gaan? Dan kunt u contact opnemen
met Martijn Schrauwen van de St. Annaschool via
076-5973502 of martijnschrauwen@spoz.nl
Een onderwijsbevoegdheid is vereist en enkele
schooldagen per jaar beschikbaarheid. De gewenste
werkdagen kunt u zelf aangeven door het bijhouden
van een digitale agenda in ons online plansysteem
VABO. Het is ook mogelijk voor slechts enkele
groepen te gaan invallen (en bijv. de groep waarin
uw kind zit niet te selecteren als inval optie). Oudklossers mogen ook reageren, wij koppelen deze
vervangers enkel aan kleutergroepen.
Heeft u geen onderwijsbevoegdheid, maar kunnen
wij u wel inzetten als onderwijsassistent? Ook dan
nodigen wij u van harte uit om te reageren!
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