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ACTIVITEITEN TIJDENS DE STAKINGSDAGEN
De afgelopen stakingsdagen hebben we met ons team
nagedacht over oplossingen voor het leerkrachtentekort.
Ook hebben we verschillende manifestaties bezocht.
Op donderdag waren we met het team op een manifestatie
in Westervoort. Daar hebben we met 140 andere collega’s
oplossingen gezocht en besproken. Daar is ook een petitie
getekend die naar de gemeente is gegaan.

Op vrijdag waren we present tijdens een
bijeenkomst in Den Bosch ook is er deze dag
meegewerkt aan een regen van mails aan alle
fractievoorzitters in de tweede kamer.
Twee dagen waarin we onze zorg over ons vak
en het onderwijs aan uw kinderen de vrije loop
hebben gelaten. We blijven zeker tot de
komende verkiezingen onze zorg uitspreken.
Structurele investeringen in ons onderwijs daar
is het om te doen.
Nogmaals danken wij u, de ouders voor uw
steun en support.

GEEF EEN BOEK CADEAU
Herinnert u zich de actie Geef Een Boek Cadeau? Ieder jaar kiezen
boekhandels een kroonjuweel uit de jeugdliteratuur. Dat boek wordt
eenmalig uitgegeven als een prachtige paperback en is te koop voor
een klein prijsje. De mooiste boeken komen zo binnen handbereik van
kinderen, zodat zij een eigen boekenplankje kunnen aanleggen met
toptitels uit de jeugdliteratuur.
Het eerste boek dat in 2016 in zo’n speciale editie verscheen, was
Oorlogswinter van Jan Terlouw, in 2017 volgde Achtste groepers
huilen niet van Jacques Vriens, in 2018 Ronja de Roversdochter van
Astrid Lindgren en vorig jaar Kruistocht in Spijkerbroek van Thea
Beckman. Alle edities waren een daverend succes.
Komend jaar wordt de actie voortgezet. Het jeugdboek van 2020 wordt
Koning van Katoren van Jan Terlouw. Vanaf 7 februari is deze
klassieker te koop voor slechts € 2,00 per stuk!

10-MINUTENGESPREKEN
Op 3, 5 en 9 maart a.s. zijn er voor de groepen 1 t/m 7 de 10-minutengesprekken.
Hierbij wordt u, ouders/verzorgers, via Parro uitgenodigd voor een gesprek.
Van 17 tot en met 21 februari krijgt u de gelegenheid om u in te schrijven.

KOM EENS LANGS BIJ SPEELOTHEEK DE VLIEGER!

De speelotheek is zoals een bibliotheek, maar dan voor speelgoed. Je zoekt iets uit, en komt het
drie weken later omruilen voor iets anders. Je kunt bij de speelotheek kiezen uit heel veel
speelgoed, bijvoorbeeld: Duplo, Playmobil, Knex, spelletjes, puzzels, trapauto's, stelten, trampoline,
keukentje, tafelvoetbal en nog veel meer. Ook themakisten voor een verjaardagsparty.
Iedereen uit de regio mag lid worden: gezinnen, grootouders, gastouders, scholen, verenigingen,
etc. Door uitsluitend te werken met vrijwilligers, houden we de kosten laag. Abonnementen zijn er
vanaf €13,- per jaar. Gelrepashouders mogen gratis lid worden. Met een knipkaart kun je drie
stuks speelgoed lenen voor €5,- Leuk om het eens uit te proberen of als cadeautje.
Speelotheek de Vlieger is gevestigd in IKC het Klokhuis, Walcherenstraat 7 in Duiven (in het
noodlokaal bij de vlag). Kom gerust binnenlopen tijdens de openingstijden: maandag 14.30-16.00,
woensdag 12.00-14.30 en vrijdag 19.00-20.30 (m.u.v. schoolvakanties). Eerst digitaal een kijkje
nemen kan ook: www.speelotheek-de-vlieger.nl of www.facebook.com/groups/124615747892279

DATA OM TE ONTHOUDEN
7
10
11, 12 en 13
19
21
22 februari t/m

februari
februari
februari
februari
februari
1 maart

Studiedag, alle groepen vrij
Rapport gr. 8
Advies gr. 8
1e rapport mee met gr. 1 t/m 7
Carnaval; 12.00 uur iedereen vrij
Voorjaarsvakantie

