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Jacob Hagen
Onze school heeft in de jaren 50 een legaat van 2000 gulden
ontvangen van dhr. Jacob Hagen die een goed florerende slagerij
dreef op de hoek van de Drafsport-laan/Eikenlaan. Hierin is
bepaald dat de rente steeds op 28 januari, zijn geboortedag, op
één of andere wijze ten goede moet komen aan de leerlingen van
onze school. De leerlingen zullen op deze dag een traktatie krijgen.
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
Deze gesprekken vinden plaats van 12 t/m 15 febr.
De meeste gesprekken zijn ingedeeld op de dinsdagavond. Ouders
met meerdere kinderen in verschillende groepen kunnen in ieder
geval rekening houden met deze avond. Op maandagavond hebben
juf Maaike en juf Marijke ook nog gesprekken. Tevens zullen enkele
gesprekken op de middag plaatsvinden. Zodra de planning rond is
ontvangt u het rooster. We hopen dat de aangegeven dag en het
tijdstip schikken, want ruilen in het rooster is niet zo simpel. Mocht
het desondanks niet lukken laat het ons dan z.s.m. even weten. Per
kind is er 10 minuten beschikbaar.
Oud papier
De opbrengst in de maand november was 18.900 ton €1567.52
Heite Schoolschaaktoernooi
De beste tien schakers van onze school doen binnenkort mee aan
het Heite Schoolschaaktoernooi op 17 februari Zo’n twintig
leerlingen uit de groepen vijf tot en met acht schaken elke week.
De nieuwelingen om het te leren, de ervaren spelers om beter te
worden en om uitverkoren te worden natuurlijk. Elk team telt vijf
spelers. Onze school speelt om meer dan meedoen alleen: als
kampioen van 2017 verdedigt Tuindorp de eervolle titel van
schoolschaakkampioen van Ooststellingwerf en Weststellingwerf.
(Er staan een aantal foto’s op onze website)
Gezonde school beleid
Wij vinden het jammer dat er weer steeds vaker ongezonde
traktaties worden uitgedeeld. Wanneer uw kind jarig is en mag
trakteren dan wel graag een gezonde kleine traktatie en geen
zoetigheid! Voor het team hoeft u ook niet iets speciaals mee te
geven. Is de traktatie van een kind toch niet gezond dan wordt het
uitgedeeld en meegenomen naar huis, het wordt dan dus niet op
school opgegeten.
Film
Binnenkort kan het voorkomen dat uw kind gefilmd wordt. Dit
filmen is een onderdeel van de opleiding directeur integraal kind
centrum welke juf Annigje momenteel volgt. De film zal mogelijk
gebruikt worden op de site van AVS. Mocht u bezwaar hebben dat
uw kind(eren) hiervoor gefilmd worden, wilt u dit dan z.s.m. per
mail laten weten.

Vrije dag
Denkt u er om dat de school op woensdag 31 januarai gesloten is !!
Open huis VO
Woensdag 31 januari is er open huis op het AOC Terra en donderdag 1
februari of vrijdag 2 februari op het Linde College.
Pleinhulp!
Wij hebben tot op heden nog geen aanmeldingen gekregen van
vaders die zouden willen helpen bij de inrichting/ opknappen van het
schoolplein. U kunt zich hiervoor opgeven op het aanmeldformulier bij de
keuken of per mail.
Luizen
Er zijn meerdere kinderen met luizen geconstateerd. Wil iedereen thuis
goed de kinderen controleren.
Staking
De basisscholen in Groningen, Friesland en Drenthe gaan woensdag 14
februari op slot. De leraren in de noordelijke provincies zijn de eerste die in
een estafette gaan staken. Geld voor minder werkdruk komt te laat. De
afgelopen maanden is het PO-Front met minister Slob in gesprek gegaan
over de werkdrukmiddelen. Deze komen volgens het regeerakkoord pas
aan het einde van de regeerperiode beschikbaar. De gesprekken zijn
hoopvol, maar hebben vooralsnog niet tot concrete resultaten geleid. Om
kinderen optimaal onderwijs te kunnen bieden, zeker gezien het oplopende
lerarentekort, is het van groot belang dat het geld voor
werkdrukvermindering zo snel mogelijk beschikbaar komt. Daarnaast zien
de organisaties in het PO-Front nog geen enkele beweging van het kabinet
om meer geld voor salaris beschikbaar te stellen. Het primair onderwijs
blijft een van de slechtst betalende sectoren voor hoogopgeleiden. Als de
economische voorspoed aanhoudt en de lonen in de marktsectoren een
sprong maken, is het niet uitgesloten dat de salarisachterstand de komende
jaren nog groter wordt. Een salaris gelijkwaardig aan het voortgezet
onderwijs is in dat licht een bescheiden eis. Ook wij staken op woensdag 14
februari.
Belangrijke data
Januari
22 MR vergadering
26 Oud papier
28 Jacob Hagen
31 Margedag (kinderen vrij)
31 Open huis AOC Terra
Februari
01 Open huis Linde College
02 Open huis Linde College
09 Rapport mee
12 t/m 15 Contactweek
14 Staking
17 Heite schaaktoernooi
22 Tuintoneel gr. 3
26 t/m 4 maart Voorjaarsvakantie
Met vr. groet Annigje van den Berg
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