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Staking

Agenda

Zoals aangekondigd
zal onze school aanstaande woensdag
deelnemen aan de estafette staking in de
regio Overijssel en
Gelderland. Hoe vervelend we het ook vinden voor u. We moeten blijven strijden voor
betere voorwaarden in het basisonderwijs.
Niet zozeer voor onze eigen portemonnee,
maar vooral voor continuïteit. Afgelopen jaar
hebben we één keer aan de noodrem moeten
trekken en een groep naar huis gestuurd. In
veel andere situaties hebben we gekozen voor
noodoplossingen, die veelal ten koste gaan van
goed onderwijs. Deze situatie wordt alleen
maar erger omdat er geen leerkrachten meer
zijn. leerkrachten die er nog wel zijn, mogen
door de ‘wet werk en zekerheid’ niet ingezet
worden. Voor u nu heel vervelend, maar uiteindelijk voor de toekomst van uw kind. Voor
meer informatie over de staking zie:
www.pofront.nl

28-05 | OR vergadering

Typecursus
Al een aantal jaren nemen kinderen van onze
school deel aan een typecursus. Dit organiseren we in samenwerking met Ravizza. Voor komend schooljaar is de aanmelding (groep 7/8)
nog gering. Mocht u de aanmeldbrief gemist
hebben, deze is te vinden onder ‘documenten’
in Mijnschool.nl

30-05 | STAKING!
04-06 | Start avondvierdaagse
08-06 | Einde avondvierdaagse
08-06 | Schoolbrief 17
12-06 | Schoolfotograaf

Software op iPads
In de ‘nieuwsberichten’ op Mijnschool staat een bericht over illegale
apps op iPads. Omdat de iPads eigendom zijn van school, is school
hier verantwoordelijk voor. Heeft u
het bericht nog niet gelezen? Kijk bij
de nieuwsberichten.

Evaluatieavond 26 juni
Hierbij nodigen wij u uit om op dinsdag 26
juni om 20.00 uur het schooljaar samen te
evalueren. Onder het genot van een kop
koffie kunt u binnen de school over allerlei
thema’s uw mening kwijt. Wat vond u
goed, waar moeten we
mee stoppen en heeft u
tips of ziet u kansen. De
opbrengst van deze avond
zal mede als input dienen
voor het schoolplan 20182019. Een uitnodiging volgt
te zijner tijd.

De Akker 2 | 7481 GB Haaksbergen | (053) 5722482 | www.opdenakker.nl | info@opdenakkervco.nl

