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Formatie 19-20
Het huidige schooljaar is pas over de helft en toch zijn wij op school al weer druk bezig met de
formatie van volgend schooljaar. Met hoeveel groepen gaan we volgend jaar werken en in
welke samenstelling? Hoeveel kleuters starten het komend jaar op onze school? Kent u
kinderen die nog niet ingeschreven staan op onze school die volgend jaar hier wel gaan
starten dan willen we u nogmaals met klem vragen dit z.s.m. te doen.
Heeft u nog kinderen die nog niet naar school gaan maar wel aan een peuterspeelzaal toe
zijn. Mogelijk heeft u wat aan onderstaande informatie.

Gezocht: Peuters
… om te komen spelen op peuteropvang de Peutertuin. Naast
onze school in de Phoenix vindt u peuteropvang De Peutertuin.
Deze peuteropvang is drie ochtenden open van 08.30 –
11.45 uur (ma, di en do) waar de peuters alle ruimte krijgen
om, samen met andere kinderen zich te ontwikkelen en de
wereld te ontdekken. Spelenderwijs bereidt uw peuter zich voor
op de basisschool.
Heeft u nog een peuter thuis? Kom gerust een keer langs om te
kijken wat we doen, onze deur staat open.
Meer informatie vindt u ook op hun website: www.kinderopvanglangedijk.nl. Daar vindt u
tevens een rekenhulp om uw bijdrage voor de peuteropvang te berekenen. Heeft u geen
recht op kinderopvangtoeslag? Er worden middelen vanuit de gemeente beschikbaar
gesteld, dus bel onze afdeling Kind planning en Plaatsing om de mogelijkheden te bespreken:
0226-320208.
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deze aankondigen.

Stakingsaanbod vanuit Squla
Onderstaand bericht ontvingen wij op school. Wellicht is dit
iets voor uw kind volgende week vrijdag? Uw kind heeft de
inloggegevens!

Op vrijdag 15 maart vindt de landelijke onderwijsstaking plaats. Die dag verandert
Squla in Het Grootste Digitale Klaslokaal van Nederland. Dat betekent dat
jouw leerlingen op 15 maart de hele dag gratis toegang hebben tot Squla!
Ook hebben we een speciale stakingschallenge ontwikkeld voor alle scholieren. Zo
kan jij je hard maken voor de kwaliteit van het onderwijs en zorgen wij op Squla
voor hun dagelijkse portie rekenen en taal.

Vreedzame school – Studiedag woensdag aanstaande
De tweede bijlage die u naast deze nieuwsbrief ontvangt heeft betrekking op
de Vreedzame school.
Wij merken het effect van deze methode iedere dag in het gedrag van de
kinderen op school. De studiedag van volgende week woensdag staat in de
ochtend weer geheel in het teken van de Vreedzame school.
Gezamenlijk zullen we met elkaar de ‘grondwet’ van de PJS vaststellen. Zodra deze bekend is
zullen wij deze met u delen.
’s Middags is er een gezamenlijke studiedag met alle collega’s van Stichting Atrium waarbij
alle collega’s van de stichting deelnemen aan diverse workshops.
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