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PERSBERICHT: LERARENTEKORT
Urgent: het lerarentekort komt steeds dichterbij!
We maken ons ernstige zorgen voor de toekomst. Op dit moment krijgen we als school de vervanging
rond, maar het moment dat we een klas naar huis moeten sturen komt steeds dichterbij. Als school
gaan we woensdag 6 november niet staken, maar we willen wel heel erg benadrukken dat we de druk
ook hier voelen. Potentiële kandidaten voor de functie leerkracht of onderwijsassistent kunnen een
afspraak maken voor een meekijkmoment. Dan zullen wij je enthousiast kennis laten maken met ons
vak!

Achte âlden,
Het vorige skoallepraatsje is nog maar net verstuurd of hier alweer een. Om de week verschijnt
er een skoallepraatsje met nieuws uit de school. In de groepen 1 t/m 4 wordt een pilot Parro
gedaan. Bijna alle ouders hebben zich al
aangemeld hiervoor, fijn om zo een goede
testfase in te gaan! Uiteraard hoort u hier
binnenkort meer over.
Dankdag
Komende woensdag is het dankdag voor
gewas en arbeid. We mogen God danken
met elkaar voor alles wat we van Hem
krijgen. Voor de kinderen is er die avond
een speciale dienst. Verderop in dit
Skoallepraatsje vindt u de uitnodiging
hiervoor.

TSO
Voor TSO kunt u uw kind aanmelden via
tso@cbsdegriffel.nl. De meeste ouders
weten dit adres te vinden. We willen u
met klem vragen om uw kind tijdig aan te

melden, graag uiterlijk 2 dagen van tevoren (voor uitzonderlijke gevallen geldt dit natuurlijk
niet). Het gebeurt nu regelmatig dat kinderen op het laatste moment aangemeld worden of
waarbij dat per ongeluk vergeten wordt. Met name op de donderdagen is de TSO behoorlijk vol.

Hallo Kinderen van de Basisschool,

Komen jullie weer gezellig lampion knutselen in de Stikel te Morra?
Wanneer:
Kosten:
Tijd:

Dinsdag 5 november & Woensdag 6 november
€ 2,-- per persoon
Groep 1 & 2 op Dinsdag 14.00 uur tot 15.00 uur
Groep 3 t/m 4 op Dinsdag 15.30 uur tot 16.30 uur
Groep 5 t/m 8 op Woensdag 13.30 uur tot 15.00 uur

Ps. zijn er ouders die mee willen helpen dit graag z.s.m. doorgeven bij iemand van de
activiteitencommissie, alvast bedankt.

Tot dinsdagmiddag 5 november & woensdagmiddag 6 november in de Stikel.
Groetjes activiteitencommissie Morra,
Anneke Slagman Froukje Machiela Ylse Veenstra Linda Dijkstra

Sirkelslag kids

▪
▪
▪
▪
▪

15 november 2019
Een interactieve avond met spel en plezier
Groep 5 t/m 8
Aanvang 19.30 uur in de Gearkomst
Opgave voor 8 november via antsjeboni@gmail.com of een appje naar 06-30687406

Belangrijke data
6 november
26 november
5 december
21 december

dankdag voor gewas en arbeid
Algemene ledenvergadering
Sinterklaasfeest
Kerstviering in de kerk

