Week 38
Agenda
19 september
29 september
05 oktober
01 november
2 november
15 november
25 januari
14 februari
11 juni

2017-2018

MR vergadering
Afscheid van meester Martin (Daltonschool Lange Voren)
Landelijke staking onderwijs. De school is dicht.
Studiedag voor alle scholen van de stichting Eem Vallei educatief.
Geen school voor de kinderen.
Informatie-avond voor de ouders van groep 8 op het JFC
Open huis op de Meerwaarde (18.30-21.00 uur)
Open avond op het JFC (18.00-21.00 uur)
Info- en workshopmiddag voor groep 7/8 op de Meerwaarde (15.00-17.00 uur)
Informatieavond voor ouders van nieuwe brugklasleerlingen op het JFC

De school is dicht op 5 oktober
Op donderdag 5 oktober zal door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt. De
organisaties die verenigd zijn in het PO-front hebben tot deze staking opgeroepen om hun boodschap aan
de politiek meer kracht bij te zetten. Zij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor
eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs.
Wellicht dat door de wisselwerking van minder werkdruk en betere salariëring het nu al nijpende tekort
aan onderwijskrachten (en invalkrachten) kan worden opgevangen in de toekomst.
Overigens is het tekort aan onderwijskrachten al 15 jaar geleden voorspeld. Desondanks zijn de
bezuinigingen in het onderwijs elk jaar weer aan de orde geweest.
De aangekondigde staking is een vervolg op de werkonderbreking op 27 juni jl. Leerkrachten in het
basisonderwijs zijn die dag een uur later begonnen om daarmee landelijk aandacht te vragen voor hun
actie en aan de politiek in Den Haag de ernst van hun eisen zichtbaar te maken. Mocht je vragen hebben
over opvang, of de staking, dan kan je contact opnemen met Joep.
Data voortgezet onderwijs ouders bovenbouw
Ook dit jaar zijn er weer wat belangrijke data voor de kinderen en ouders van groep 7 en 8.
2 november is er een informatie-avond voor de ouders van groep 8 op het JFC
15 november is er open huis op de Meerwaarde (18.30-21.00 uur)
25 januari is er een open avond op het JFC (18.00-21.00 uur)
14 februari is er een info- en workshopmiddag voor groep 7/8 op de Meerwaarde (15.00-17.00 uur)
11 juni informatieavond voor ouders van nieuwe brugklasleerlingen op het JFC
20 juni kennismakingsmiddag nieuwe brugklasleerlingen op de Meerwaarde
11 juli ontvangst nieuwe brugklasleerlingen
Ook dit jaar heeft het JFC Junior Fontanus. Dat zijn clinics voor leerlingen van groep 8. Dit jaar zijn die op
11 december, 29 januari en 19 februari. Voor informatie en opgave ga je naar de website van het JFC
www.jfc.nl
Er heerst krentenbaard op school
Er is bij een van onze leerlingen krentenbaard geconstateerd. Krentenbaard is een besmettelijke
ontsteking van de huid door een bacterie. Er komen rode vlekjes of bultjes vaak in het gezicht en dan
vooral bij de neus. Wanneer de bultjes nog niet zijn ingedroogd is het besmettelijk.
Wat kun je doen om krentenbaard te voorkomen?
Bij blaasjes: Probeer het vocht uit de blaasjes niet aan te raken. Was de handen als er toch contact met
het vocht is geweest. Is er vocht uit de blaasjes op speelgoed of andere spullen gekomen? Maak het dan
schoon. Was regelmatig de handen met zeep, zeker na een flinke hoest- en niesbui. Houd de nagels kort.
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Plak geen pleisters op de plekken. Dat kan de plekken juist groter maken. Probeer de plekken zoveel
mogelijk te bedekken met kleding. Dat ziet er minder erg uit en kinderen krabben dan minder.
Korfbal op 3 en 4 oktober
Over een paar weken gaan de korfballers van de Zandberg hun beste beentje voor zetten bij het jaarlijkse
toernooi, georganiseerd door Odik. Dit jaar hebben maar liefst 31 kinderen zich opgegevenom mee te
doen. We hebben 4 teams ingeschreven en we zoeken nog ouders die een team willen begeleiden. Vind
je dat leuk om te doen? Geef je dan op bij Marjo. Pieter Kamphorst en Roan Berkhof (oud-leerlingen)
willen ook dit jaar de kinderen de nodige aanwijzingen
geven tijdens het toernooi. Zij spelen al jaren korfbal bij
Odik.

Week 38

De Zandbergschool

2

