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Nationale Daltondag
Kijkje in de klas
Stakingsdag
De school biedt een lesvervangend
programma aan.
Deze dag geldt een
continurooster.
Koningsspelen
Paasviering

Kijkje in de klas
Aanstaande woensdag 13 maart is er gelegenheid om een kijkje in de klas van uw zoon of dochter te nemen. U bent
welkom tussen 8.30 en 9.00 uur.
Nationale Daltondag
Vanwege deze speciale dag zijn er een aantal bijzondere activiteiten in de klassen:
Bij het Kijkje in de Klas krijgt u een inkijk in een of meerdere van de Daltonpijlers. De leerlingen laten zien hoe wij
hier op school werken aan zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en vrijheid, samenwerken, effectiviteit en
reflectie.
Leerlingen hebben zelf ideeën mogen inleveren voor het werken op deze dag, bijvoorbeeld een andere manier
van leren en/of lesgeven
Alle leerlingen doen mee met klasdoorbroken tutorleren.
Voedselbank
Na carnaval begint de vastentijd van 40 dagen. In deze tijd besteden wij naast de
lessen over de vastentijd en Pasen ook aandacht besteden aan de Voedselbank.
Hierbij komt onder andere de werking van de Voedselbank, armoede in
Nederland en voedselverspilling aan bod. Wij willen de Voedselbank graag helpen
door producten in te zamelen.
Vanaf woensdag 6 maart tot en met 17 april zal er in elk gebouw een hoek
worden ingericht waar de kinderen producten voor de Voedselbank kunnen
inleveren.
De Voedselbank kan alle levensmiddelen gebruiken, mits de producten goed zijn
en niet over de datum. De Voedselbank heeft zelf aangegeven het meest
behoefte te hebben aan lang houdbare producten als koffie, thee, pasta, rijst,
pastasauzen, blikgroenten en soep in blik. Daarnaast worden toiletartikelen
gewaardeerd omdat daar snel op wordt bespaard als mensen weinig te besteden
hebben.
Wij hopen op deze manier de kinderen op een betrokken manier mensen dichtbij
te laten helpen.

Nieuw schoonmaakbedrijf
Zoals u wellicht hebt gemerkt, werken we sinds januari 2019 met een ander schoonmaakbedrijf. Een van de
jaardoelstellingen van dit schooljaar is “Het aantrekkelijker maken van de school.” Een schone school is een aantrekkelijke

school, vandaar dat we besloten hebben in zee te gaan met een schoonmaakbedrijf dat, binnen voorwaarden, kan voldoen
aan onze schoonmaakeisen.
Staking
In het laatste Reisverslag hebben we aangegeven dat we u na de vakantie zouden informeren over de gevolgen van de
landelijk uitgeroepen staking, op onze school. Staken is voor iedere werknemer een individueel recht en een aantal
collega´s heeft aangegeven gebruik te willen maken van dit recht.
We steunen het doel van de staking van harte en zijn het zeker eens met het voeren van acties voor verbeteringen in het
onderwijs, maar het gekozen middel is naar ons idee niet in het belang van leerlingen en ouders. En zeker nu gesprekken
nog in gang zijn over onder andere maatregelen voor vermindering van werkdruk en passende beloning voor
onderwijspersoneel kiezen we ervoor om de school niet te sluiten.
Op vrijdag 15 maart aanstaande zullen we de klassen draaien met de aanwezige teamleden. Die dag zal er voor alle groepen
een continurooster gelden en vanwege de steun die we geven aan de acties van de stakende collega´s wordt er die dag
geen les gegeven, maar zullen er lesvervangende activiteiten worden aangeboden.
Concreet betekent dit dat alle leerlingen op school kunnen zijn, van 8.30 tot 14.00 uur. De leerlingen krijgen in
klasdoorbroken groepen een alternatief programma aangeboden.
We menen hiermee tegemoet te komen aan alle belanghebbenden.
Koningsspelen 2019
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de Koningsspelen op 12 april in volle gang. Deze datum, ver voor Koningsdag, heeft
te maken met de vroege meivakantie en Pasen.
Graag willen we u via deze weg vragen om hulp. Bij elke klas hangt er een inschrijflijst. U kunt hierop intekenen als u het
leuk lijkt om te helpen bij het begeleiden van een groepjes of een spel tijdens de Koningsspelen. Inschrijven kan tot en met
dinsdag 3 april.
Tevens zijn wij op zoek naar clinics vanuit verschillende sporten gegeven kunnen worden tijdens de Koningsspelen. Wit u
een clinic geven of heeft u een leuk idee voor een clinic dat kunt u een mail sturen naar nienke.veenstra@rvko.nl
Lezen helpt!
Het is bewezen dat lezen en voorlezen bijdraagt aan de woordenschat en ontwikkeling van leerlingen. Extra leesvoer voor
onze leerlingen vindt u in het kastje in de hal. Deze boeken kunnen meegenomen worden om thuis te lezen en daarna door
te geven aan een andere liefhebber.
Schooldoel van maart 2019

Ik werk rustig aan mijn taakkaart door
en zorg dat ik anderen niet stoor.

