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Achte alden,
We beginnen direct met een feestelijke mededeling! Afgelopen kerstvakantie
mochten we onze conciërge/schoonmaakster Marjan in
het zonnetje zetten! Ze is al 25 jaar in dienst bij de
school! Dankzij haar inspanningen zitten de leerlingen
en leerkrachten dagelijks op frisse toiletten en in
schoongepoetste klaslokalen! We zijn blij met haar en
hopen nog lang gebruik te kunnen maken van haar
diensten en vrolijke enthousiasme waarmee ze iedereen
groet op school!
We zitten momenteel volop in het afnemen van de CITO-toetsen, dit is elke keer
best een klus, maar ook waardevol. Dit is naast onze methodes voor ons een
extra meetmoment om te zien hoe ons onderwijs het afgelopen half jaar is
geweest en om de ontwikkelingen van de kinderen goed in kaart te brengen.

Volgende week donderdag en vrijdag vindt er weer een landelijke staking plaats
in het onderwijs. De zorgen zijn nog steeds groot wat betreft het lerarentekort.
Op onze school heerst ook onrust over dit thema. Want we staken tot nu toe
niet, ook komende week gaat de school niet dicht. Maar voelt het goed? Halen
anderen de kolen zo niet voor ons uit het vuur? Hierover zijn we met elkaar in
gesprek. Volgende week willen we wel aandacht besteden aan de zorgen die
leven in het onderwijs. We staken onderhuids. Dit houdt concreet in dat we
vrijdag de klassen delen van de dag gaan samenvoegen. Als er niets gebeurt in
het onderwijs is dit de toekomst. De leerkracht die dan even vrijgeroosterd wordt
kan gebruik maken van de tijd om een deel van de administratieve last weg te
werken. Een statement om onze zorgen te delen. We verwachten alle kinderen
dus gewoon op school.
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Mochten er na deze voorgenomen staking nieuwe landelijke acties volgen, dan
houden we u op de hoogte over onze standpunten en of we wel of niet gaan
staken. Langzaam komt de tijd dichterbij dat we er wellicht wel aan mee gaan
doen.
Gebruikt u de app van Parro al? Dan bent u nóg sneller op de hoogte van het
nieuws uit de school! Het biedt nog meer gebruiksgemak dan de website.
Hieronder nogmaals het bericht over privacy. Een aantal ouders hebben hier al
gehoor aan gegeven. We vragen u met klem dit te doen wanneer u dat nog niet
gedaan hebt.
‘We vinden het fijn om foto’s en filmpjes te delen. We hebben hier wel uw
toestemming voor nodig. Ook geeft de wet op privacy (AVG) aan dat dit makkelijk
door u aangepast moet kunnen worden. Gelukkig biedt Parro deze mogelijkheid.
Ga in de app/via de website van Parro naar instellingen. Hier staat een kopje
privacy voorkeuren: Hier kunt u per kind aangeven waar we als school foto’s voor
mogen gebruiken. Wanneer u dit opslaat, krijgen wij een mooi overzicht en
voldoen we aan de privacy-wetgeving w.b. het gebruik van foto’s/filmpjes.’
Op maandag 10 februari staat de spreekavond gepland. U wordt binnenkort via
Parro uitgenodigd om u hiervoor in te schrijven.
In groep 8 zal in plaats hiervan een avond ingepland worden voor de
schooladviesgesprekken.

Schrijf je nu al in voor de

“LOPENmetHUGO Kidsrun”
Via www.bonifatiusloop.nl
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Zet de datum dus alvast in de agenda van je ouders, grootouders en
verdere vrienden en familie, zodat zij aanwezig kunnen zijn om jullie aan te
moedigen.
Het inschrijfgeld is ook dit jaar weer € 4,00 wat ook dit jaar weer
grotendeels ten goede komt aan het goede doel. Het Jeugdfonds Sport &
Cultuur Noordoost Friesland wat er voor zorgt dat elk kind aan sport bij
een vereniging kan doen of zich op cultureel niveau kan ontwikkelen
Het zal weer een mooi feest worden, voor elke deelnemer is er een T-shirt
en een medaille bij de finish en natuurlijk iets te drinken.
MEER WETEN?
Voor (nog) meer informatie kun je ook mailen naar info@lopenmethugo.nl

STARTTIJDEN
Er wordt gelopen in 3 groepen:
• groep 7 en 8 start om 12.45 uur, 1500 meter = 3 rondes van 500
meter
• groep 4, 5 & 6 start om 13.00 uur, 1000 meter = 2 rondes van 500
meter.
• groep 1, 2 en 3 start om 13.15 uur, 500 meter = 1 ronde van 500
meter.

Inschrijven via www.bonifatiusloop.nl
10 februari
17-21 februari
25 en 27 februari

Spreekavond groep 1-7
Voorjaarsvakantie
Schoolarts op school
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