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Afscheid juf Linda
Beste ouders, na een hele fijne stageperiode op de St. Jan Baptist is de tijd
aangebroken om afscheid te gaan nemen. Op woensdag 27 februari heb ik
helaas mijn laatste dag in groep 1-2. Na de carnavalsvakantie zal ik af en toe
nog op school zijn om de laatste dingen te doen voor mijn opdrachten, waarna
ik helemaal afgestudeerd ben! Bedankt voor het vertrouwen dat jullie als
ouders in mij gesteld hebben! Ik heb een ontzettend leuke en leerzame tijd
gehad en misschien zien we elkaar nog eens terug! Groetjes, Juf Linda
Personeel
Donderdag 28 februari is Ad naar een managementdag in Cuijk.
Juf Femke van Leeuwen, de invaller van de vervangingspool, leidt groep 3-4-5.
Carnaval op school
Vrijdag 1 maart is het zover. We vieren Carnaval op school. Prinses Loïs,
adjudant Sjoerd en page Janneke komen rond 8.30 uur op school.
Voor de kleine pauze geeft u uw kind een fruithapje mee zoals elke dag.
De kinderen krijgen broodjes met knakworst tussen de middag. Lust uw kind
dit niet, geeft u uw kind dan een lunchpakketje mee voor de pauze van
12.00 uur. Verder zijn er op deze dag diverse spelletjes, we hossen en Prins
Pieter komt ook nog even langs met zijn gevolg.
Carnavalsvakantie en studiedag
Vrijdag 1 maart start om 14.00 uur de Carnavalsvakantie. Aansluitend houden
we op maandag 11 maart een studiedag, u heeft het in de kalender al gelezen.
De deuren van de school gaan weer open op dinsdag 12 maart!
Staking 15 maart
Beste ouders,
Ongetwijfeld heeft u in de landelijke pers of anderszins al vernomen dat het
primair onderwijs op 15 maart 2019 opnieuw de gehele dag zal staken.
De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft een landelijke staking aangekondigd
op 15 maart voor leraren in het basis-, middelbaar- én het hoger onderwijs.
We ondersteunen de actie, maar de deuren van de St. Jan Baptist zijn die dag
open, de lessen voor alle kinderen gaan gewoon door.
Met de actie hopen de bonden druk te zetten op de politiek om meer te
investeren in het onderwijs en daarmee “dalende leerlingprestaties, de
lerarentekorten en het toenemen van de werkdruk” tegen te gaan. Volgens de
AOb is “structureel 2,9 miljard euro nodig, voor primair tot en met hoger
beroepsonderwijs”. De bond wil dat er in deze kabinetsperiode al een begin
wordt gemaakt met extra investeringen. Scholen ervaren op dit moment heel
concreet dat meerdere keren per week geen vervangers meer beschikbaar zijn
voor ziekte of andere vervangingen. We realiseren ons dat er nu echt iets
dient te gebeuren om het tekort aan leraren een halt toe te roepen.
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