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Aanmelding nieuwe leerlingen

Agenda
12 dec.
13 dec.
21 dec.
22 dec.
23 dec.
8 jan.

Stakingsdag P.O. (school dicht)
Informatieavond V.O.
Kerstviering
(kinderen ’s middags vrij)
Film in de aula (kussens mee)
Start kerstvakantie
Weer naar school

Stakingsdag 12 december

Om een goede inschatting te kunnen maken van de
groepsgrootte en eventuele aanpassingen in
groepssamenstellingen, horen we graag tijdig of we
gedurende het schooljaar nieuwe leerlingen mogen
ontvangen.
Word uw zoon of dochter binnenkort 4 óf kent u
vrienden/familie waarvan hun zoon/dochter
binnenkort 4 jaar oud wordt, zorg dan dat het
‘inschrijfformulier’ volledig ingevuld bij de directeur
van de school wordt ingeleverd.
Het inschrijfformulier is op te halen op school of te
downloaden vanaf de website.

Typecursus De Typetuin

Zoals u in de landelijke
media heeft kunnen lezen, is
het ultimatum dat was
gesteld aan de minister van
onderwijs verstreken.
Hierdoor zal de
voorgenomen stakingsdag
op dinsdag 12 december
doorgaan en zal basisschool
De Schakel op die dag gesloten zijn.
Wij begrijpen dat een dag staken voor u wellicht
ongemak kan opleveren. Deze acties zijn ook zeker
niet bedoeld om u in een lastig parket te brengen.
Het gaat ons echt om de toekomst van het
basisonderwijs en om onze leerlingen. Klassen (én
de zorg binnen die klassen) worden steeds groter,
werkdruk neemt (mede hierdoor) toe en
daartegenover staat een te laag salaris. Het is nu of
nooit, we moeten doorpakken!
Wij vragen daarom nogmaals om uw steun en
begrip voor deze staking. Voor de toekomst van het
basisonderwijs!

Extra kleutergroep
Afgelopen week hebben we besloten om na de
kerstvakantie te starten met een 3de kleutergroep.
Deze keuze is gemaakt doordat de huidige
groepsgrootte door instroom van nieuwe leerlingen
bleef toenemen.
Vanaf 8 januari zal daarom juffrouw Amy van Hees
in alle drie de kleutergroepen les gaan geven. Juf
Saskia en juf Frenny zullen voor de groepen 1/2a en
1/2b het bekende gezicht blijven en juf Marja zal
het eerste aanspreekpunt en verantwoordelijke
voor de nieuwe groep 1c worden.

Vergeet niet in te schrijven voor 1
januari 2018!
Op maandag 5 maart 2018 om
15:30uur start op onze school de
vernieuwde typecursus van de
Typetuin. Onlangs ontving u hier
meer informatie over. Indien u uw
kind inschrijft voor 1 januari 2018
ontvangt u €15,- korting op het cursusgeld. U
betaalt dan €160,- in plaats van €175,-. Vergeet dus
niet in te schrijven voor 1 januari.
Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden.
(kies voor de rechter variant, klassikaal).De korting
wordt automatisch verrekend.
Kijk voor meer informatie op www.typetuin.nl of
bel naar 013-5220579. Wees er op tijd bij, want
vol=vol.
Voor nu wensen we je alvast gezellige feestdagen
toe en een spetterend begin van het nieuwe jaar!

Herinnering: Dringende oproep – T.S.O.
Al eerder hebben wij uw aandacht gevraagd voor
onze tussenschoolse opvang (TSO), georganiseerd
door kinderopvang De Toverfluit.
Om de kwaliteit van deze opvang te kunnen blijven
garanderen zijn nieuwe overblijfkrachten nodig.
Wie wil het team komen versterken op maandag,
dinsdag en/of donderdag?
Als vergoeding voor deze inzet ontvangt u €.10,- per
keer!
Interesse of kent u vrienden, familie, kennissen die
dit ouden willen?
Mail naar melissa@kdvtoverfluit.nl of neem een
kijkje op onze website voor verdere informatie:
www.kdvtoverfluit.nl
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