Staken
Zoals u weet heeft de school afgelopen dinsdag meegedaan aan de
landelijke stakingsactie tegen de voorgenomen bezuinigingen omtrent
passend onderwijs. We hopen dat u er niet al te veel hinder van
ondervonden hebt. Bij de brief met de mededelingen is helaas de
bijbehorende bijlage niet uitgedeeld. We zullen deze brief op onze website
plaatsen zodat u nog even terug kunt lezen van het hoe en waarom.
Bibliotheek op school
Vanwege de bezuinigingen komt de bibliotheek niet meer met de bus voor
onze deur staan. Dit is natuurlijk erg jammer. Om enigszins te compenseren
en om het lezen te blijven stimuleren heeft de bibliotheek voor ons een hele
mooie collectie boeken samengesteld. Deze Boeken zullen twee a drie keer
per jaar verwisseld worden. Er zijn prentenboeken voor de jongsten en
leesboeken voor de midden- en bovenbouw.
Ook hebben we een mooi boekentheater gekregen, waarin platen kunnen
worden geschoven zodat de kinderen helemaal op kunnen gaan in het
verhaal wat er bij verteld wordt.
Op school willen we deze boeken bij elkaar gaan zetten. We hebben er voor
gekozen om de boeken te plaatsen in het huidige overblijflokaal, zodat de
boeken beter bereikbaar zijn. We kunnen wel wat hulp gebruiken bij het
opzetten van de nieuwe bibliotheek. Indien u belangstelling hebt, graag
even melden bij Arjan.
Schoolvoetbaltoernooi Leek
Op woensdag 21 maart gaan we met bijna de volledige bovenbouw
(jongens en meisjes) naar de sporthal in Leek. We doen mee aan het
provinciaal zaalvoetbaltoernooi. Er zijn zelfs speciale t-shirts gedrukt met een
door de leerlingen bedacht eigen ontwerp.
Vervoer: voor het vervoer naar Leek en weer terug kunnen we nog een
aantal auto’s en chauffeurs gebruiken, graag opgeven bij meester Stephan
of meester Arjan.
Voortgang fusietraject
De afgelopen klankbordvergadering is boven verwachting goed bezocht.
Fijn om te vernemen dat het proces zo goed gevolgd wordt door de ouders
van de scholen en bewoners van de dorpen. Tijdens deze bijeenkomst is de
laatste stand van zaken gegeven en aan het eind hebben de
belangstellenden nog een rondleiding gehad door het schoolgebouw.
De werkgroep zelf komt weer bijeen op 13 maart. De volgende
klankbordbijeenkomst is weer op 26 maart, op cbs klimop.
Werkgroepen:
Met betrekking tot het fusietraject zullen er een aantal werkgroepen in het
leven worden geroepen die zich buigen over diverse terreinen waar we mee
te maken hebben. Zo is er bijvoorbeeld de werkgroep identiteit. Hiervoor
hebben zich al twee ouders aangemeld, mevr. Pelleboer en mevr. Mulder.
Mocht u ook belangstelling hebben of iets willen meegeven aan deze
ouders, dan kunt u contact opnemen met mevr. Pelleboer.
We houden u op de hoogte.

AGENDA Maand: Maart

Belangrijke data:
09-03
Ivak voor groep 1-2-3
10-03
Oud papier
13-03
Theatersport voor de
bovenbouw (IVAK)
15-03
OR-MR
21-03
Schoolvoetbal Leek
16-04
schoolfotograaf groepen

Opbrengst oud papier
januari
€ 601,99.

Data Fusietraject:
Werkgroep: 13-03 / 26-03
Klankbordbijeenkomst:
26-03 19.30 uur cbs Klimop

Tip: Film: scholen van het
noorderland met in de
hoofdrol ons schoolgebouw!
Wilt u de film bekijken, volg
dan de link die geplaatst is op
onze website. Leuk!

Aanwezigheid Directie:
8-9 maart directie 2-daagse
12 maart
15 maart
19 maart
21 maart
23 maart
27 maart
30 maart

