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Agenda:

ma. 23-1 Eerste van 3 toetsweken begint
Juf Margret afwezig; juf Marta vervangt
Leerling panel

wo. 25-1 Vergadering MR

vr. 27-1 Groep 4-5 zwemt

ma. 30-1 Juf Annemieke afwezig Juf Lotte vervangt

do. 2-2 Ark-Nieuws 11 verschijnt

Van de directie

Personele hectiek

Als u dit leest, zijn wij met een zeer turbulente week bezig. Juf Joke is bij haar man in het VU. Hij is

heel ziek en zou  met een immuuntherapie beginnen. Op dit moment kan hij dat niet aan. Juf Jenny is

thuis om bij de laatste uren van haar schoonmoeder te kunnen zijn, meester Jorrit is vandaag naar

een reeds lang geplande cursusdag en juf Celine en juf Lineke waren tot gisteren ziek. Gelukkig

kunnen zij weer beginnen.

Het legt een zware wissel op de overige collega’s, die allemaal hun steentje bijdragen om onderwijs

mogelijk te blijven maken.

Met elkaar hopen we op betere tijden.

Toetsweken

Deze weken nemen we de halfjaarlijkse Cito-toetsen af. We hopen dat

ieder kind op zijn niveau groei laat zien en dat het afnemen van de

toetsen weer leidt tot een passend aanbod voor de kinderen.



MR-vergadering
Woensdag 25 januari komt de MR om 20:00 u. bijeen. Op de website wordt de agenda geplaatst.

Over de nieuwbouw

Vlak voor de kerstvakantie is de gemeente in gesprek gegaan met Apollo

'68 over welke plek de nieuwe school zou moeten gaan krijgen op het

huidige complex van Apollo. Omdat iedereen snapt dat je het ijzer moet

smeden als het heet is, worden alle wensen naar voren gebracht. Op dit

moment is de gemeente intern bezig om te bepalen wat zij wil en kan

overnemen aan wensen. Daarbij moet gedacht worden aan de

verkeerssituatie, uitbreiding van het huidige complex, eventuele bouw

van een nieuwe gymzaal (en kleedkamers en een kantine). Het krediet

voor het bouwen van de school is vastgesteld. We hopen snel meer mee

te kunnen delen.

Vervelende reacties

De verkeerssituatie voor de school is redelijk overzichtelijk…. als iedereen zich houdt aan de

wettelijke bepalingen: voor de school mag over de lengte van een aangegeven strook niet gestopt

worden. Ook niet om even kinderen uit te laden. Dit om ervoor te

zorgen dat fietsende kinderen veilig het schoolterrein kunnen bereiken

en ook weer kunnen verlaten. Nagenoeg alle ouders en grootouders

houden zich hier keurig aan. Leden van de verkeerscommissie spreken

“onwetende (groot)ouders” wel eens op aan op de gemaakte

afspraken. Dat heeft voor de kerstvakantie een aantal keren tot nare

reacties geleid….. en dat moeten we natuurlijk niet hebben. Niemand

zit op een grote mond te wachten, zeker niet als de opmerking die

gemaakt wordt, volledig terecht is. Wie de schoen past, trekke hem

aan….


