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Belangrijke data
Datum
12 maart
12 maart
14 maart
20 maart
20 maart
26 maart
26 maart
28 maart
30 maart
2 april

Activiteit
Schoolfotograaf op beide locaties
Groep 6P en 6H ’s middags naar een voorstelling in “de Ruimte”
Stakingsdag in onze regio. School is dicht
Groepen 3A (juf Jantien/juf Marjorie) en 3B (juf Lineke) om 10.00 uur naar een
voorstelling in de Ruimte
Groep 3H (juf Linda) om 13.30 uur naar een voorstelling in de Ruimte
Groep 7H (juf Cobie) om 10.00 uur naar een voorstelling in “de Ruimte”
Groep 7P (juf Eefje) om 13.30 uur naar een voorstelling in “de Ruimte”
Groep 3H (juf Linda) naar de OBA “het Muizenhuis”
Studiedag leerkrachten, leerlingen vrij
2e Paasdag, vrije dag

Informatie van Stichting AWBR
Herhaling: Estafettestaking primair onderwijs
Vrijdag 9 februari bereikten de bonden een akkoord met de minister van onderwijs over het eerder vrijkomen
van geld, waarmee de werkdruk verminderd kan worden. Wat deze toezegging concreet betekent voor de
scholen, weten we nog niet precies. Het lijkt er op dat we met ingang van 1 augustus 2018 kunnen rekenen
op een bedrag per school om de werkdruk te verminderen. Directie en teams bepalen gezamenlijk hoe het
geld effectief besteed kan worden. Met dit akkoord zijn de stakingen nog niet van de baan. De vakbonden
hebben hun leden in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe opgeroepen om op woensdag 14
februari het werk neer te leggen. Noord-Holland, Utrecht en Flevoland staken op woensdag 14 maart.
Het gaat nu vooral nog om het verbeteren van het salaris en daarmee een serieus antwoord te geven op het
probleem van het lerarentekort. Staken is een individueel recht. De stakingsbereidheid is groot, ook onder de
leerkrachten van de AWBR-scholen. Meer weten over het akkoord en over de aangekondigde stakingen?
Ga naar www.aob.nl en naar www.pofront.nl
Met vriendelijke groet,
Marius Voerman, bestuurder

Informatie uit de school
Leerlingtevredenheidpeiling
De kinderen van de groepen 6,7 en 8 hebben in februari de leerlingtevredenheidpeiling ingevuld. De uitslag
hiervan staat op www.scholenopdekaart.nl (zoek op Basisschool Westerpark). Vanuit de antwoorden van de
leerlingen van de groepen 7 en 8 over sociale veiligheid is de monitor sociale veiligheid opgesteld, dit is een
officieel rapport voor de inspectie. De gemiddelde veiligheidsbeleving scoort een 8,7! Dit betekent dat de
kinderen zich prettig en veilig voelen op onze school en daar zijn we heel trots op.

Vervolg Beverwedstrijd
Rohan de Jager uit groep 7P is uitgenodigd voor de landelijke finale van de Beverwedstrijd.
De finale vindt plaats op zaterdag 17 maart bij de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Gefeliciteerd Rohan en veel succes!
Weer douchen na gym
De douches op het van Hogendorpplein zijn prachtig opgeknapt. Met ingang van
volgende week gaan alle leerlingen vanaf groep 4 weer douchen na gym. Denkt u eraan
om uw kind een handdoek mee te geven?

De schoolfotograaf komt op maandag 12 maart
Op 12 maart komt de schoolfotograaf. Er worden individuele foto’s
gemaakt van alle kinderen en foto’s van broertjes en zusjes van de
school en van de voorschool. Er kunnen geen foto’s genomen
worden van kinderen die niet bij ons op school zitten
(broertjes/zusjes). Natuurlijk worden er ook groepsfoto’s gemaakt.

Oproepen voor ouders:
Leuke tijdschriften over?
Heeft u oude bladen zoals Quest junior of een ander informatief tijdschrift voor de basisschool kinderen
liggen? En gebruikt u ze niet meer? Brengt u ze op school, daar worden ze graag gelezen!
.
De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op 22 maart 2018

