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Compliment van de week:
Het compliment gaat deze keer naar Geoffrey de Kok. Hij heeft zorg gedragen voor de schommelmand
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gedurende de kerstvakantie. Heel hartelijk bedankt Geoffrey!

Regel van de week

Oud papier

Op het plein doen we alles wat goed is voor
jezelf, voor een
ander en voor ons
samen.

De volgende oud papier actie staat gepland
op zaterdag 11 januari. Wij doen deze keer
heel graag een beroep op de volgende
ouders: Fam. de Boer (Rosalijn), Fam.
Houwer, Fam. de Kok, Fam. Knip, Fam.
Bosma (Mathijs), Fam. Kox, Fam. de Groot,
Fam. Lubbers, Fam. de Vries
(Rosanne), Fam. Koopman
(Nirmala) en Fam. Bosma (Roos).
Sieto Koopman zal bij de
containerpost staan. Allen alvast
heel hartelijk bedankt voor uw hulp!

Luizencontrole
Vanmorgen zijn alle leerlingen weer
gecontroleerd op hoofdluis- en neten.
Gelukkig is er bij niemand wat gevonden.
Luizenpluis moeders weer bedankt voor jullie
inzet!

Informatie avond VO
Penningmeester gezocht
De Oudervereniging is op zoek naar een
nieuwe penningmeester. Het is hiervoor niet
noodzakelijk dat u bij (alle) vergaderingen
van de OV aanwezig bent. Uiteraard mag dit
wel en bent u welkom maar het is geen
voorwaarde. Heeft u een half uurtje in de
maand tijd en vindt u het leuk om hierin te
ondersteunen dan mag u zich melden bij juf
Ingrid of Sieto Koopman (voorzitter
Oudervereniging).

Op woensdagavond 15 januari staat een
informatieavond gepland over het Voortgezet
Onderwijs. Verschillende VO scholen uit de
directe omgeving zullen iets vertellen over
hun wijze van onderwijs en de mogelijkheden
hierin. Deze avond organiseren wij in
gezamenlijkheid met RK Daltonschool
Fredericus te Steggerda. Dit jaar vindt deze
avond plaats op Daltonschool Fredericus.
Desbetreffende ouders hebben hiervan
inmiddels bericht gekregen. De inloop is
vanaf 19.15, het programma zal starten om
19.30 uur.

Nieuwsbrief

Gevonden voorwerp
Na het kerstdiner is onderstaand dienblad op
school blijven liggen. Van wie is deze?

NSA sportaanbod
Het Buurtsportwerk komt weer langs met
Naschools Sportaanbod.
Dit Naschoolse Sportaanbod is gemaakt voor
kinderen uit groep 3 t/m 6. Wanneer je
jonger of ouder bent, ben je ook van harte
welkom en zullen we proberen de activiteiten
voor jouw leeftijd aan te passen.
Op donderdag 16 januari, 6 februari, 12
maart, 9 april en 7 mei komen we in de
gymzaal van Dorpsschool De Blesse (van
16.00 – 17.00 uur)
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Elke maand hebben we daarbij een ander
thema.
In januari is het thema een freerunning
parcours. In dat parcours staan
allerlei hindernissen waar jij
overheen en vanaf kunt
springen zoals jij dat wil. Een
echte uitdaging voor alle
kinderen van groep 3 t/m 6.
Wij hopen jullie daar te zien.
Met vriendelijke groeten, Team
Buurtsportwerk

Open dag RSG
Trompmeesters/CSG
Eekeringe
Voor leerlingen uit de groepen 7 & 8 worden
op 22 en 29 januari 2020 op RSG
Trompmeesters en CSG Eekeringe in
Steenwijk open dagen georganiseerd. Een
mooie gelegenheid om kennis te maken met
deze scholen.
22 januari locatie Lijsterbesstraat Mavo,
Havo, VWO (14.30 – 21.30 uur),
29 januari locatie Stationsstraat Mavo, VMBO
basis en kader, PrO, VSO (15.00 – 17.30 /
18.30 – 21.00 uur).

Open dag Terra/Linde College
Het Linde College opent zijn deuren voor
ouders en leerlingen uit groep 7/8 op 30 en
31 januari 2020. Ouders van desbetreffende
groepen hebben hierover voor de
kerstvakantie bericht ontvangen.
Het Terra College in Wolvega houdt een open
dag op 5 februari 2020 van 15.00 – 17.00 /
19.00 – 21.00 uur.

verschillende bonden een tweedaagse staking
aangekondigd op 30 & 31 januari, onder het
mom van: “als er geen structureel geld komt,
blijven wij structureel actie voeren.“
Voor ons reden om wederom met een
standpunt te komen, gaan we staken of niet.
Wij kunnen na de vorige stakingen
concluderen dat er veel maatschappelijk
begrip is voor de misstanden in het
onderwijs. Laten we dit begrip niet verspelen
door steeds naar het zwaarste actiemiddel te
grijpen, een staking. Met het
onderhandelaarsakkoord is het volgens ons
tijd geworden vertrouwen te hebben in de
gesprekspartners. Dat maakt niet dat onze
zorgen van de baan zijn. Wij zijn nog steeds
van mening dat de salariskloof tussen primair
en voortgezet onderwijs gedicht moet
worden. Het meest maken wij ons zorgen
over het grote lerarentekort. Dit kalenderjaar
komt het primair onderwijs ruim 2400
voltijdbanen te kort! Ons mooie beroep moet
aantrekkelijker worden gemaakt zodat meer
studenten gaan kiezen voor het mooie beroep
van groepsleerkracht. Om die reden zijn wij
voornemens om op één van de stakingsdagen
een actie te bedenken waarbij wij willen laten
zien hoe mooi het werken op een basisschool
is. Hoe en wat we precies gaan doen hebben
wij nog niet helemaal helder, hierover
informeren wij u in de komende periode. Feit
is wel dat onze school ervoor kiest om dit
keer niet deel te nemen aan de landelijke
staking, onze deuren blijven open.

Margedag
Op dinsdag 4 februari staat een margedag
gepland. Deze dag gebruikt het team om de
toets opbrengsten te analyseren en weg te
zetten in ons administratiesysteem. Alle
leerlingen zijn deze dag vrij.

Staking 30 & 31 januari
Zoals u wellicht heeft vernomen in de media
is er tussen de onderwijsbonden en de PORaad een onderhandelingsakkoord gesloten.
Daarna hebben alle onderhandelaars het
akkoord positief voorgelegd aan hun leden.
Er zit veel ‘terugwerkende kracht’ in het
nieuwe akkoord, veel open einden krijgen
een afronding. Wij hebben voor onszelf
vastgesteld dat er een begin is gemaakt,
maar we zijn er nog niet. Ondanks de mooie
eerste stappen die zijn gezet hebben de
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Agenda
9 jan.
11 jan.
15 jan.
13/20/27 jan.
31 jan.
4 febr.
7 febr.
11 & 13 febr.
17 febr.

Start typecursus
Oud papier
VO informatieavond
Toets week
Wieltjesdag
Margedag (leerlingen vrij)
Rapporten mee
Rapportgesprekken
Voorjaarsvakantie t/m 21
febr.
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