NIEUWSBRIEF
Agenda

6

22 november 2017

datum

activiteit

5 december

Sinterklaasfeest, school van 8.30 tot 14.00 uur

6 december

Studiedag, kinderen vrij

12 december

Mogelijke acties in het primair onderwijs ( wellicht staking)

21 december

Kerstviering op school 17.00 uur, ’s middags vrij

22 december

Begin van de kerstvakantie

Sinterklaas komt! Aangepaste tijden!
Vanuit het verre Spanje hebben we bericht gekregen dat Sinterklaas ook dit
jaar een bezoek brengt aan De Meridiaan. Dat zal zijn op dinsdag 5
december. De kinderen komen die dag op de gewone tijd naar school.
Koekje en drinken voor 10 uur hoeft niet mee, daar zorgen wij voor.
We hebben die dag een continurooster, dat betekent dat alle kinderen
op school eten en om 2 uur naar huis gaan. Ze moeten voor de lunch hun
eigen brood en drinken mee.
U bent natuurlijk van harte welkom om met elkaar buiten de komst van de
Sint af te wachten.
Ondertussen volgen we met elkaar de belevenissen van de Sint via het Sinterklaasjournaal.
Er zijn al veel natte pakjes rondom de school gevonden! De school is versierd, de kinderen
hebben een schoen gezet en vonden maandagochtend allemaal een klein cadeautje. Na de
aankomst in Dokkum en natuurlijk in Medemblik, hebben we er vertrouwen in dat het allemaal
goed komt op 5 december.

Juf Kelly
Hallo allemaal. Mijn naam is Kelly van der Heijden en op de maandag geef
ik les in groep 5. Sinds een paar weken is groep 5 een aparte klas op de
maandag, dinsdag en donderdag. Wij zitten dan in de oude lerarenkamer.
Aan het begin van de dag start groep 4/5 gezamenlijk en lees ik met een
groepje leerlingen. Het laatste uur doet groep 4/5 samen IPC. In de middag
begeleid ik het IPC samen met Ellen of sta ik alleen in de groep zodat Ellen
andere taken kan doen.
Acties in het Primair onderwijs
De eerdere staking in het primair onderwijs heeft tot op heden niet het gewenste resultaat
gehad. De aangekondigde maatregelen in het regeerakkoord bieden geen oplossing voor de
hoge werkdruk, salarissen en het komende leraren tekort. Dat laatste merken we ook hier in
de regio, er zijn bijna geen vervangers te krijgen en vacatures zijn moeilijk in te vullen.

Dit alles betekent dat de vakbonden opnieuw oproepen tot staking. Niks is nog zeker, maar
houdt u er rekening mee dat op 12 december mogelijk weer actie gevoerd gaat worden, die
door het team van De Meridiaan en het schoolbestuur Allure ondersteund zullen worden.. We
houden u op de hoogte.

PET
De kinderen van groep 6-7 gingen vorige week naar een techniek evenement in Hoogwoud.
Het vervoer was geregeld met een bus, dus het leek al een beetje op een schoolreisje. In
Hoogwoud waren allerlei techniek activiteiten die ze mochten uitproberen. Foto’s van deze dag
staan op de website.

Schoolfoto’s
Nadat de schoolfotograaf foto’s heeft gemaakt van de kinderen en de groepen, hebt u een
code ontvangen om de foto’s te bestellen. Denkt u eraan dat deze code binnenkort verloopt?
Als u nog wilt bestellen dan is het raadzaam dat snel te doen.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 7 december

