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VRIJDAG 15 maart a.s. is de SCHOOL DICHT
Alle leerkrachten met lesgevende taken doen mee aan de landelijke staking op vr. 15 maart a.s.
Personeel uit primair en voortgezet onderwijs, MBO, HBO én universiteiten legt het werk die dag
neer om aan heel Nederland te laten weten hoe mooi het vak van leerkracht is. Maar ook om te
laten weten dat het water in het onderwijsveld aan de lippen staat. We hebben vele enthousiaste
gemotiveerde collega’s nodig om ervoor te zorgen dat het onderwijs in Nederland van hoge kwaliteit
blijft. De school is die dag gesloten. De brief met uitleg is nogmaals toegevoegd aan deze
nieuwsbrief. Tevens is bijgevoegd een vacature brief voor nieuwe collega’s van Acis én SKOC.
Mocht u bekenden in uw omgeving weten die graag in het onderwijs of de opvang willen werken,
dan zijn zij van harte uitgenodigd te solliciteren.
Op vrijdag 15 maart verandert Squla in Het Grootste
Digitale Klaslokaal van Nederland. Dat betekent dat
leerlingen op 15 maart de hele dag gratis toegang
hebben tot Squla! De kinderen krijgen inloggegevens
mee van de leerkrachten. Indien uw kind volgende week
donderdag niets ontvangen heeft, vraagt u het dan na bij
de leerkracht van uw kind.

SCHOOLTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Tot nu toe heeft 35 % van de ouders de tevredenheidslijst
ingevuld. Het zou zo fijn zijn als we de 50 % bereiken.
Omdat we dan kunnen spreken van een eerlijk beeld van de
meningen van al onze ouders. Wilt u de aankomende week
daar nog tijd voor zoeken aub. Op vrijdag 15 mrt. a.s. sluit
de termijn van invullen. De inlogcode en link heb ik gestuurd
via uw email op 15 feb. j.l. Vergeet niet uw spam te
checken, daar kan de vragenlijst zomaar in terecht
gekomen zijn;-) Hartelijk dank.

BOUW! diploma
En weer heeft een leerling het BOUW! diploma
behaald. Deze keer was het Liona uit groep 4. Van
harte gefeliciteerd Liona. Super goed gedaan.

