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Jarigen: Wij wensen de jarigen Jawad Alachkar, Devano Cheret, Melissa van Rijn, Yasirah Nankoe,
Sophie Pols en Lucas van der Meer een gezellige verjaardag toe.

Schoolfruit:
De leerlingen kunnen komende week genieten van appel, sinaasappel en mango.
Schoolfotograaf:
Sommige ouders hebben nog ingelogd, om de schoolfoto’s te bekijken. Volgende week zullen er voor
deze ouders nieuwe inlogkaarten uitgedeeld worden.

Oproep verkeersbegeleiders voor de mini-4-daagse
11 t/m 14 mei 2020:
In verband met de organisatie vanuit de gemeente zijn wij, als
wijkcoördinatoren, verplicht om ruim van te voren de namen van de
verkeersbegeleiding door te geven.
De uiterlijke opgave datum is 17 januari 2020. Op dit moment hebben we vanuit de ouders 1
verkeersbegeleider. Hiermee voldoen we niet aan het aantal verkeersbegeleiders en kunnen we op dit
moment ons niet inschrijven.

Wij zijn dan ook op zoek naar ouders en/of verzorgers die met ons willen meelopen als
verkeersbegeleider.
De taak van een verkeersbegeleider is vooral het veilig houden van onze kinderen bij het oversteken
van een straat en bij het lopen vlak langs een weg of fietspad. Wij lopen elke avond met minimaal 6
verkeersbegeleiders. Het is mogelijk om bij voldoende aanmeldingen dit een beetje te verdelen, zodat
een ouder/verzorger indien gewenst ook 1, 2 of 3 avonden met een groepje kan lopen.
Indien u interesse heeft of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen via
ouderraad.odsdevuurvogel@prokind-scholengroep.nl
Met vriendelijke groet,
Wijkcoördinatoren “de Hoek”

9 april in jaarkalender
In de jaarkalender staat een studiedag opgenomen. Bij het nalopen van de jaarkalender is er
geconstateerd dat het kopje dat boven deze dag staat incorrect is. In het eerder aan u toegestuurde
vakantierooster en overige vrije dagen staat de dag goed genoteerd. Op 9 april hebben de kinderen
de gehele dag vrij i.v.m. een studiedag. Dit is reeds aangepast. Hebt u de datum ook goed genoteerd
staan?!
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Schoolkalender:
Vanaf deze week zal de agenda niet meer opgenomen staan in de weekbrief. In Social Schools kunt u
de school- en groep specifieke kalender vinden. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met de
groepsleerkracht van uw kind(eren).
Geen inlog of inloggegevens, neem dan contact op met de administratie van de school door een mail te
sturen naar: y.schoordijk@prokind-scholengroep.nl

Staking 30 en 31 januari 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wellicht hebt u, in de afgelopen periode, al via de media vernomen, dat er door de onderwijsbonden
opgeroepen is tot staken op 30 en 31 januari.
Afgelopen dagen heb ik een aantal ouders te woord gestaan, m.b.t. vragen over de aangekondigde
staking. Op een aantal vragen heb ik nog geen antwoord kunnen geven.
Wellicht hebt u ook vragen over: "de oproep tot staken!"
Voor nu kan ik aangeven, dat u aanstaande maandag op de hoogte gebracht zult worden m.b.t.
het standpunt van de gezamenlijke besturen. Vervolgens kan ik dan ook schoolspecifieke
informatie met u delen.
Hopende u voor nu voldoende op de hoogte te hebben gebracht.
Met vriendelijke groet,
Arnold Eijgelsheim

👉 Er is een onderwijscrisis. In 2020 hebben 55 duizend leerlingen in het primair onderwijs geen
leraar voor de klas en dit aantal loopt – als we niets doen - op naar bijna 240 duizend leerlingen in
2028. Het lerarentekort raakt scholen. Daarom wordt er opgeroepen om op 30 en 31 januari 2020 het
werk neer te leggen. Dat doen we voor onze leerlingen, voor het onderwijs en de toekomst van ons
land. 👈
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