Infoturijn
Nieuwsbrief 4. van "De Avonturijn" november 2019
Verplaatsen van de koffieochtend
Al geruime tijd drinken we met ouders, Chantal en Yvonne koffie op
vrijdagochtend om 9 uur. Tijdens de koffie bespreken we de dingen die spelen,
die nog gaan komen en alle informatie uit de Infoturijn.
We merken dat het aantal ouders dat komt minder is geworden de laatste tijd en
hebben eens gevraagd aan een aantal ouders hoe zij denken dat dat komt.
Het tijdstip en de dag werd als mogelijke oorzaak van de lagere opkomst
genoemd.
We vinden deze ochtend heel belangrijk. Voor u om te weten wat er speelt, maar
ook zeker voor ons, zodat we horen wat u als ouder bezig houdt.
We willen het moment verplaatsen om te kijken of dit een betere tijd en dag is.
We stellen voor vanaf volgende week 13 november op de woensdagmiddagen om
14:00 uur bijeen te komen.
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt onder andere gebruikt zoals u weet voor het vieren van
Sinterklaas, deze is al bijna weer in het land. Vanaf volgende week zal Chantal
persoonlijk contact met u maken wanneer u deze nog niet voldaan heeft.
Hulp bij Sinterklaas
In het weekend van 16 november komt Sinterklaas al weer aan in Nederland.
Om te zorgen dat de kinderen maandag in een gezellig versierde school binnen
komen hebben we uw hulp nodig!
Op vrijdag 15 november wordt de school versierd onder leiding van Chantal. Net
als de Sint kan zij dit niet alleen en kan uw hulp goed gebruiken.
Meldt u aan bij haar als u tijd en zin hebt om mee te helpen.
Staking woensdag 6 november
Afgelopen woensdag was de school gesloten wegens de landelijke
onderwijsstaking. Een zeer groot deel van ons team is naar de Dam gegaan om
zich te laten horen.
We hopen dat de overheid iets doet met onze boodschap. We willen u bedanken
voor het begrip.

