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Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
Deze gesprekken vinden plaats van 12 t/m 15 febr.
De meeste gesprekken zijn ingedeeld op de dinsdagavond. Op
maandagavond heeft juf Maaike en op donderdagavond juf
Marijke ook nog gesprekken. Tevens zullen enkele gesprekken op
de middag plaatsvinden. Het schema heeft u vorige week al per
mail ontvangen.

Pleinhulp!
Wij hebben tot op heden nog maar één aanmeldingen gekregen van
vaders die zouden willen helpen bij de inrichting/ opknappen van het
schoolplein. Wij hopen echt dat zich hier nog een aantal vaders voor
beschikbaar willen stellen. U kunt opgeven op het aanmeldformulier bij de
keuken of per mail.
Waterpokken
Er heersen waterpokken op school!!

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. De gesprekken tot dusver zijn hoopvol, maar
Remco Heite schaaktoernooi
Luuk, Erik, Leon, Driek, Marit, Bastian, Maud, Lars en Dagmar uit gr. hebben vooralsnog niet tot concrete resultaten geleid. Om kinderen
optimaal onderwijs te kunnen bieden, zeker gezien het oplopende
7/8 en Lars uit gr. 6 mogen zaterdag 17 februari deel nemen aan
het Remco Heite schaaktoernooi. Dit wordt gehouden in het Linde lerarentekort, is het van groot belang dat er zo snel mogelijk extra geld
beschikbaar komt. Daarnaast zien de organisaties in het PO-Front nog geen
College in Wolvega. Onze school speelt om meer dan meedoen
alleen: als kampioen van 2017 verdedigt Tuindorp de eervolle titel enkele beweging van het kabinet om meer geld voor salaris beschikbaar te
stellen. Het primair onderwijs blijft een van de slechtst betalende sectoren
van schoolschaakkampioen van Ooststellingwerf en
Weststellingwerf. Het schaaktoernooi wordt geopend om 9.40 uur voor hoogopgeleiden. Als de economische voorspoed aanhoudt en de
lonen in de marktsectoren een sprong maken, is het niet uitgesloten dat de
en zal om 16.15 uur eindigen. U kunt altijd komen kijken.
salarisachterstand de komende jaren nog groter wordt en dit betekent dat
Jongens en meiden heel veel succes gewenst!!
jonge mensen niet kiezen voor dit prachtige beroep. Een salaris
gelijkwaardig aan het voortgezet onderwijs is in dat licht een bescheiden
Nationale Voorleeswedstrijd
eis.
Dinsdag 13 februari om 19.00 uur mag Delila onze school
vertegenwoordigen tijdens de kwartfinales van de Nationale
Voorleeswedstrijd in de Bibliotheek van Wolvega.
Ook wij staken op woensdag 14 februari.
Zet hem op Delila!
Oud papier
De opbrengst in de maand december was € 1292.81

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.
Rapportgesprekken en keuze VO gr. 8
Deze gesprekken zullen plaats vinden op dinsdag 6 en woensdag 7
maart. U wordt hiervoor samen met uw zoon of dochter op school
verwacht. Bijgaand ontvangt u het schema. Wij verzoeken u een
kopie van het paspoort of de identiteitskaart van uw kind mee te
nemen!!
Tuintoneel groep 3
Donderdag 22 februari verzorgt groep 3 het Tuintoneel.
We verwachten alle ouders, opa’s, oma’s, oppassen en andere
geïnteresseerden op donderdag 22 februari vanaf 13:15 op school.

Belangrijke data
Februari
01 Open huis Linde College
02 Open huis Linde College
09 Rapport mee
12 kwartfinale Nationale Voorleeswedstrijd
12 t/m 15 Contactweek
14 Staking
17 Remco Heite schaaktoernooi
22 Tuintoneel gr. 3
26 t/m 4 maart Voorjaarsvakantie
Maart
05 MR vergadering
07 Comprix lerarendag (kinderen vrij)
09 Oud papier
21 Open dag Openbaar onderwijs
26 Schoolfoto gr. 8
30 Goede vrijdag (vrij)

Schrik niet!
Donderdagmorgen 8 februari staan er bij school n.l. 1 of 2
ambulances. Wij kunnen u geruststellen dat het hier geen
calamiteiten betreft, maar dat de peuters en kleuters van de brede
school de Vlindertuin de ambulance van binnen mogen bekijken.

Rapportgesprekken gr. 8
Met vr. groet Annigje van den Berg
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