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Verdrietig nieuws
Onze administratief medewerkster Karin heeft
voor de vakantie te horen gekregen dat haar
man Milko een hersentumor heeft. Inmiddels is
Milko geopereerd en zal hij vervolgbehandelingen ondergaan. Karin zal vanaf
maandag haar werkzaamheden, waar kan,
weer oppakken. Wij wensen Milko, Karin, haar
gezin en familie veel sterkte en liefde toe de
komende periode.

Basisschoolnet
In eerdere nieuwsbrieven hebben wij de
spelregels van het Basisschoolnet
aangegeven. Wat misschien niet duidelijk
gecommuniceerd is, is dat directie en ib niet in
dit netwerk participeren. Afspraken kunnen
altijd via onze schoolmail of via de
administratie gepland worden.

Projectinformatie
A.s. maandag 4 maart beginnen we met ons
project “Groei en Ontwikkeling”.
Voor de groepen 1/2 kan je dan denken aan
de lente, kleine dieren, van baby tot kleuter.
Voor de groepen 3/4 denken we aan stad en
natuur in ontwikkeling.
Voor de groepen 5/6 denken we aan "toen en
nu". (in breedste zin van het woord)
Groepen 7 en 8 sluiten daarbij aan met "nu en
toekomst". (in breedste zin van het woord)
Traditiegetrouw openen de leerkrachten de
projectweek met een voorstelling in de
middenruimte van het hoofdgebouw.
Voor de onderbouw is die in de ochtend, voor
de bovenbouw in de middag.
De bovenbouwkinderen van de dependance
starten hierdoor maandag a.s. om 13:15 uur
op het hoofdgebouw!
Zet u ook vast de kijkavond op dinsdag 26
maart in uw agenda?

Agenda

Stille bezuinigingen.
Momenteel zijn de scholen bezig de
voorlopige formatieplannen te
schrijven voor 2013-2014.
De cijfers liegen er niet om. De
werkgeverskosten nemen duidelijk
toe, terwijl er geen stijging van
inkomsten tegenover staan. Meer
dan 80% van ons budget zijn
personeelskosten. U begrijpt, het
zijn spannende tijden. Voor de
Flierefluiter heeft dit nog geen
gevolgen voor de collega’s die een
vaste aanstelling hebben, voor
collega’s met een tijdelijk
dienstverband zal het de komende
tijd extra spannend zijn. Wij hopen
verder te kunnen met ons team en
onze 15 groepen te behouden. In
de komende MR vergaderingen
zullen we samen de koers voor
onze school bespreken.

Di. 5 maart.
Rapportgesprekken
Vrij. 15 maart
Studiedag, alle lln. vrij
Di. 26 maart
Kijkavond project
Vr. 29 maart
Goede Vrijdag,
alle lln. vrij
Ma. 1 april
e
2 Paasdag, alle lln. vrij

Overblijf
Dagelijks blijft een grote groep
kinderen over bij onze overblijf.
Tijdens het buitenspelen merken wij
dat leerlingen, die niet naar de
overblijf gaan, vroeger naar school
komen en zich mengen met de
overblijfkinderen. Voor de overblijf
is het daardoor buiten minder
overzichtelijk. Wij zijn op zoek naar
een structurele oplossing om dit te
voorkomen. Voor de ouders,
waarvan de kinderen zonder
toezicht om 12.30 uur naar school
komen, het verzoek om de kinderen
te brengen en medetoezicht te
houden of om de kinderen nog wat
langer om en nabij het huis te
houden. Alvast bedankt.
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