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OOK LEERKRACHTEN HEBBEN RECHT
OP DE LUNCHPAUZE.
In de nieuwe cao staat dat leerkrachten recht
hebben op 30 minuten pauze tussen 10.00 en
14.00 uur.
Onze leerkrachten hebben de eerste pauze van 15
minuten tussen 10.00 en 14.00 uur.
Aangezien wij met een continurooster werken tot
14.15 uur is het de bedoeling dat leerkrachten om
14.15 uur nog een tweede pauze van 15 minuten
hebben.
Mocht u na schooltijd een afspraak willen maken
met de leerkracht, dan kan dat altijd na 14.30 uur.
Ik hoop dat u begrip heeft voor deze oplossing om
leerkrachten toch hun pauzes te laten nemen.

DIPLOMA UITREIKING MEDIATOREN.
Donderdag 8 oktober was het dan zo ver. De
nieuwe mediatoren uit groep 7 kregen hun
diploma. Na 5 weken intensief oefenen en leren
waren de leerlingen zover dat zij klaar waren om
als mediator aan de slag te gaan op het plein.
Mediator zijn houdt in dat zij leerlingen die een
conflict hebben gaan helpen met het oplossen van
dit probleem. Zij zijn dus geen pleinwacht. Dit
zijn de nieuwe mediatoren: Veerle Leeuw,
Mohammed Zamour, Robin van Deelen, Jesarela
Tentua en Naomi van Kleef. Mediatoren van harte
gefeliciteerd met deze belangrijke taak binnen
onze school.

HERFSTVAKANTIE Volgende week is er
vakantie! In de week van 19 oktober t/m 23
oktober zijn alle leerlingen vrij. Op maandag 26
oktober verwelkomen wij leerlingen en ouders
weer om 8.30 uur. Fijne vakantie gewenst!

ACTIVITEITEN FORMULIER
Een week geleden heeft u via uw kind een
activiteitenlijst gekregen waarbij u zich kunt
opgeven als hulp bij de verschillende activiteiten.
Helaas hebben wij nog niet veel formulieren terug
gekregen. Als u zich alsnog wilt aanmelden dan
willen wij graag zo spoedig mogelijk dit formulier
van u ontvangen, zodat wij de verzamellijsten
kunnen gaan maken. Uiterste inleverdatum is
dinsdag 13 oktober. Zonder u hulp kunnen wij
deze leuke activiteiten voor uw kind niet
organiseren. In de beschrijving van de activiteiten
staat de creamiddagen vermeld. Helaas is deze bij
het opgaveformulier weggevallen. Dus als u wilt
helpen bij de crea-middagen kunt u dit onderaan
het formulier vermelden

LUIZENCOMMISSIE.
Na de herfstvakantie, woensdag 28 oktober, zal er
weer een controle plaatsvinden.
PODIUMOCHTEND GROEP 7 EN 8
Woensdag 14 oktober worden de ouders van de
leerlingen uit groep 7 en 8 uitgenodigd voor het
bijwonen van de podiumochtend. De zaal is open
om 11.30 uur.

Agenda
12 oktober

GGD aanwezig

14 oktober

podium groep 7/8

16 oktober

studiedag. Leerlingen vrij

OKTOBER

30 oktober
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10 Melissa Wevers
18 Nuriah Roodbeen
19 Senna van der Garde
23 Memuna Kanu

19 t/m 23 oktober
Herfstvakantie

