Nieuwsbrief no. 7 01-02-2019
SAMEN VOORUIT >>>

Voorleesweek, boeken kopen bij Madelief, de school spaart mee.
Wij vullen jaarlijks onze bibliotheek aan met
aantrekkelijke boeken voor de leerlingen. We doen dit
bij boekhandel Madelief. Madelief tipt kinderboeken die
recent verschenen zijn en passend zijn bij de jaargroep
van onze kind(eren). Dit versterkt het leesplezier,
hetgeen belangrijk is bij het leren lezen.
U kunt zelf ook online bij hen boeken aanschaffen. Als u
dat via onderstaande link doet krijgen wij hiervoor spaarpunten waardoor we nog meer
boeken kunnen aanschaffen.
Heeft een ander boek uw voorkeur dan kan dat natuurlijk ook. Kijk in de webshop van
kinderboekhandel Madelief via onderstaande link en maak zelf uw keuze.
Kinderboekhandel Madelief

Leerlingenaantallen
Ondanks dat we pas halverwege het schooljaar zijn, zijn de voorbereidingen voor het
schooljaar 2019-2020 al gestart. Met hoeveel groepen gaan wij volgend jaar
werken? Hoeveel kinderen gaan instromen in de loop van het jaar. De
afgelopen weken hebben we heel veel kennismakingsgesprekken welke
resulteren in een groot aantal aanmeldingen. Heeft u al uw kinderen die
mogelijk bij ons op school gaan starten al ingeschreven? Als dat niet het
geval is willen we u vragen dit zo snel mogelijk te doen omdat ons dat gaat
helpen bij het maken van een scherpe prognose.

Van de MR
In de afgelopen MR vergadering hebben we de vacaturetekst besproken voor het nieuwe MRlid, deze vacature krijgt u binnenkort via Social schools. We hebben de leerlingenaantallen
voor het schooljaar 2019-2020 besproken. Het is nog niet duidelijk hoeveel groepen er volgend
jaar mogen komen en hoe de groepen samengesteld gaan worden. De personeelsleden
vanuit de MR en GMR zijn naar een voorlichting geweest over een eventuele bestuurlijke
samenwerking met Stichting De Blauwe Loper en Stichting Kinderopvang Langedijk, hierover
hoort u volgend schooljaar wellicht meer.

Koffie inloop
Dinsdag 5 februari staat de koffie weer voor u klaar in de personeelskamer bij
aanvang van de school. Wij willen graag met u in gesprek over
vervangingsproblematiek, waarvan u dit jaar nog niet veel gemerkt heeft,
terwijl deze er wel is. Wat doen wij bij ziekmeldingen? Wat doen we als we
geen vervangers kunnen vinden?
Uiteraard is er alle ruimte voor andere onderwerpen welke u graag met de
schoolleiding wil bespreken.
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