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14 december

Staking
MR vergadering

20.00 uur

___________________________________________________________________________

S

S

taking

choolfruit

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),
In de brief van 30 november jl. is
aangegeven dat er ( mogelijk) gestaakt gaat
worden in het basisonderwijs.
Deze staking is definitief en de scholen
van Initia, dus ook de Vlinderboom, zijn
gesloten op dinsdag 12 december .
Op initiatief van “PO in actie” is er in
samenwerking met alle vakbonden aan
minister Slob een ultimatum gesteld.
Er zou meer geld moeten vrij komen voor
verlaging werkdruk en verhoging salaris.
Helaas heeft de minister hieraan geen
gehoor gegeven en dus is de staking een
feit. Mogen wij opnieuw op uw steun
rekenen?

S

port na school / de staking

Het eerste ‘tussendoortje” dat gepland was
op 12 december komt als gevolg van de
staking te vervallen.

K

ijkochtend en Infoavond

In tegenstelling tot wat in de kalender staat
is de infoavond voor nieuwe leerlingen
gepland op 9 januari (aanvang 20.00 uur)
en de kijkochtend op woensdag 10 januari
(09.00 – 12.00 uur).
Kent u iemand die op zoek is naar een
school voor zoon of dochter, laat het ze dan
weten.

Aankomende week krijgen de kinderen
ananas, mandarijn en peer.
Smullen!

A

ndré Kuijper

Groep 7 bezoekt
volgende week vrijdag
het Cambreur college
en ontmoet daar
André Kuijper, onze
Nederlandse
astronaut.
Hij is daar te gast op
zijn collegetour. De voorbereidingen zijn in
de klas al begonnen.

K

erstviering- herinnering

De kerstwerkgroep heeft besloten de
kerstviering te organiseren op
donderdagavond 21 december van 17.00
- 19.00 uur. Een uitnodiging volgt nog.
Dat heeft tot gevolg dat
1. de kinderen uit groep 1 t/m 4
donderdagmiddag 21 december vrij zijn
2. voor de hele school op vrijdagmiddag
22 december 12. 00 uur de kerstvakantie
begint.
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K

erstvoorstelling Bieb

Zaterdagochtend 16 december is er bij
bibliotheek Theek5 een kerstvoorstelling.
Voor kinderen rond de 6/7 jaar.
Meer info in de bijlage.

Bijlage:
- Santa Night Run
- Kerstvoorstelling Theek 5

Een prettig weekend
gewenst!
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