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Staking:
Gisteren (dinsdag 5 december) is het ultimatum, dat het PO-front, op 7 november via de
onderwijsminister stelde aan het kabinet om alsnog 1,4 miljard euro te investeren in het
basisonderwijs, verlopen.
Dit betekent dat de aangekondigde staking op dinsdag 12 december a.s. definitief doorgaat.
Ook onze school zal aan deze staking meedoen evenals alle andere scholen van stichting Comprix.
Onze school zal dan ook op dinsdag 12 december gesloten zijn. De kinderen hebben deze dag
vrij!
Mocht u echt omhoog zitten met de opvang van uw kind, dan kunt u contact opnemen met BSO de
Kinderkei.

Personeel:
I.v.m. het ziekteverlof van juf Esther van Zwol is juf Keja Nijdam, in ieder geval tot de kerstvakantie, de
vervangster in groep 1 & 2. Wij hopen dat juf Esther na de kerstvakantie haar werkzaamheden weer
gaat oppakken. Juf Keja werkt de volgende week op donderdag en vrijdag en in de week voor de
kerstvakantie op maandag, donderdag en vrijdag.
Zoals u weet zal ook juf Geesje de komende periode regelmatig afwezig zijn. Omdat wij niet kunnen
inschatten hoe lang het herstel duurt hebben wij een vervangster gevonden die 4 dagen, samen met
juf Lies, groep 3 & 4 gaat draaien. Juf Femke van Zuiden zal a.s. donderdag meedraaien in groep 3 &
4 en, afhankelijk of het bevalt van beide kanten, zal zij op maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag de hele dag in groep 3 & 4 werken. Juf Lies ondersteunt haar, in ieder geval op maandag-,
dinsdag- en donderdagochtend. Wij zijn aan het overleggen of zij ook de woensdagochtend kan
ondersteunen zodat groep 3 & 4 van maandag- t/m donderdagochtend gesplitst kan worden.
Groep 3 zal de ochtenden een plek krijgen in de teamkamer. Juf Lies staat op vrijdag voor groep 3 &
4. Op vrijdag zal juf Esther Dokter voorlopig nog in groep 5 & 6 draaien.

Nieuws van groep 3 en 4
Afgelopen maandag hebben de kinderen van groep 3 en 4, onder
leiding van de vader van Mees, bloembollen geplant in de
verschillende borders op ons schoolplein. Wij zijn benieuwd naar het
eindresultaat, wij hopen in het voorjaar op een kleurrijk geheel!
Henri, heel hartelijk dank voor de begeleiding. De kinderen vonden
het een leuke activiteit om te doen!

Kerstviering:
Op donderdag 21 december vindt ons jaarlijkse kerstdiner plaats.
Wij vragen weer van jullie als ouders om allemaal lekkere dingen te maken voor dit sfeervolle diner.
In de bijlage vinden jullie een uitnodiging voor dit kerstdiner, lees dit even goed door. Hier staat alle
informatie in beschreven. Vanaf maandag hangt er bij elke groep een sneeuwpop, hier kunnen ouders
het door hun gemaakte gerecht op invullen. Voor meer informatie zie bijlage.

De kinderen gaan op 21 december gewoon tot 14.15 uur naar school. Om 16.30 uur worden ze dan
weer verwacht voor het kerstdiner.

Kerstknutselmiddagen:
Op dinsdag 19 december gaan we weer gezellig kerstknutselen met de hele school. Alle kinderen
worden in groepjes verdeeld en gaan leuke dingen maken. Hiervoor zijn we nog opzoek naar resthout.
Wie heeft er nog wat liggen? Alvast hartelijk dank.

Kerststukjes maken:
Op maandag 18 december willen we de kinderen kerststukjes laten maken. Welke ouders zouden
hierbij willen helpen? We beginnen om 10.30 uur. Opgeven kan bij juf Janneke
Wat moeten alle kinderen meenemen?
Een bakje (waar het kerststukje in moet), een stuk oase passend in het bakje (maken we op school
wel nat), hulst (veel), groen (conifeer, spar, den, enz.), een kaars en eventueel versieringen. Dit graag
in een plastic zak, voorzien van naam en groep.

Agenda
Wanneer
11 december
12 december
13 december

Wat
OV vergadering
Stakingsdag iedereen vrij!
Creatieve voorstelling groep 7 &
8

18 december
19 december
21 december
22 december

Kerststukjes maken
Kerstknutsellen
Kerstviering
Start kerstvakantie

Wie
OV
Hele school
Ouders en
belangstellenden groep 7
& 8 en leerlingen van
school
Alle leerlingen
Alle leerlingen
Leerlingen, leerkrachten
Leerlingen, leerkrachten

Hoe laat
19.30 uur
Hele dag

Vanaf 10.30 uur
10.30 tot 14.00 uur
Middag/avond
14.15 uur

Oud papiercschema 2017-2018
Datum
Ouders, verzorgers
tijd
5 december
Ilse Goettsch/ Jarno van
13.00 uur
Daatselaar
2 januuari
Noëlla Meurs/Tessa Mulder 13.00
6 februari
Julian de Boer/Laura
13.00
Mulder
6 maart
Wessel Slager/Daniël Derks 13.00
Voor vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen met Eric Groen.

De volgende Weekinfo ontvangt u donderdag 14 december a.s.
Namens het team van Dalton obs de Oosterbrink.

