Weekbrief 17

-11 januari

Beste ouders en verzorgers,
De eerste week van het nieuwe jaar zit er alweer op en de eerste toetsen in
onze eerste toetsperiode zijn al afgenomen. De eerste schooldag is er meteen
begonnen met de aanleg van een nieuwe WIFI-systeem. Niets staat nu meer in
de weg om met een hele klas tegelijk draadloos te gaan werken.

De komende weken worden er veel toetsen digitaal afgenomen en wordt er
intensief van het systeem gebruik gemaakt.
Afgelopen woensdag bracht wethouder Fred Voskamp een kennismakingsbezoek
aan onze school. Enkele kinderen uit groep 8 hebben hem en de
beleidsmedewerkster rondgeleid.

KIKA-inzameling
Rond de kerstperiode hebben wij aandacht gevraagd voor KiKa (kinderen kanker
vrij). We hebben met elkaar 171,10

euro opgehaald.

KiKa heeft ons laten weten erg blij te zijn met dit bedrag. Met iedere donatie
kunnen er weer meer kinderen geholpen worden. Zo kan er weer meer onderzoek
gedaan worden door doktoren om bijvoorbeeld betere medicijnen te maken. Kika
betaalt deze onderzoeken. Voor meer informatie kijkt u op www.kika.nl .
Bedankt allemaal!

Op de fiets
Wat fijn om te zien dat er zoveel kinderen op de fiets gebracht worden of zelf
op de fiets komen. Dat scheelt veel autoverkeer in de smalle straten voor de
school. We zien wel meerdere kinderen zonder licht op hun fiets aan komen
rijden. Hopelijk kunt u daar samen met uw kind op letten.

Overblijfouders gezocht
Wij zijn dringend op zoek naar overblijfouders.
Eén ouder voor op de maandagen bij groep 1/2rood van 11.45 tot 12.45 uur. Het
eerste kwartier help je in de klas en daarna ga je met de kinderen naar buiten.
Ook zijn we opzoek naar een ouder die de dinsdagen op het grote plein toezicht
wil houden bij de groepen 3 t/m 8. Dit is van 12.00 tot 13.30 uur.
Hier krijgt u uiteraard een vrijwilligers vergoeding voor.
U kunt zich melden bij de Janneke Tebrugge van de administratie.

Schoolfruit
Volgende week is het schoolfruit, een appel en een mandarijn per kind en een
Kiwi om te proeven.

U weet nog wel dat wij schoolfruit uitdelen op woensdag en donderdag? Het
derde extra fruit is meer voor ‘de proef erbij’.

Staking 25 maart
Zoals het er nu naar uitziet gaan de schoolbesturen in Maassluis de
onderwijsstaking van 15 maart niet steunen. Dat betekent tot zover we nu weten
dat de school dan niet dichtgaat, maar er kunnen wel individuele leerkrachten
gaan staken. Als dat gevolgen heeft voor de opvang van uw kinderen, krijgt u dat
nog te horen.

Overblijfkosten
Voor heel veel leerlingen is er door de ouders de overblijfkosten van
€ 35,00 betaald. Bedankt hiervoor.
Mocht u nog niet betaald hebben wilt u dit dan alsnog overmaken op het
onderstaande rekeningnummer;
NL81 RABO 0312 2836 95
t.n.v. Stichting Floreo
Met de vermelding van overblijf en de naam, groep van uw kind en
schooljaar 2018-2019.
Volgende week maken wij de stand van zaken op en kunnen wij contact met u
opnemen over hoe u de pauzes in wilt gaan vullen voor uw kind.

Tin Tin kinderopvang
Allereerst wensen wij u en uw familie alle goeds toe voor 2019!
Verder willen wij u graag informeren over de laatste ontwikkelingen binnen onze
opvang.
Zoals u wellicht ondertussen vernomen heeft zijn wij naast de BSO en
Peuteropvang nu ook een Hele Dagopvang begonnen in ons nieuwe extra lokaal aan
het einde van de gang bij de onderbouw. Deze opvang bieden wij aan van 07.00
tot 19.00 uur. Hierdoor kunnen wij nu alle opvangmogelijkheden aanbieden waar u
naar op zoek bent voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar!

Groen en het buitenleven zullen bij ons bovenaan staan binnen deze nieuwe
opvang waardoor wij diverse activiteiten voor de kinderen zullen gaan
ontwikkelen die hieraan gerelateerd zijn. U kunt dan denken aan bezoekjes aan
de boer, zelf ervaren en zien hoe groente en fruit groeit en nog veel meer
voorbeelden als deze. Binnenkort zullen wij u hier meer over informeren.
Daar deze nieuwe opvang van start is gegaan in de eerste week van januari
hebben wij gelukkig nieuwe medewerkers gevonden om ons hierbij te helpen.
Graag stellen wij dan ook de nieuwe juffen aan u voor en deze kunt u vinden in
het foto overzicht dat we gemaakt hebben voor u.
Kom gerust eens een kijkje nemen in ons nieuwe lokaal en maak meteen kennis
met onze nieuwe juffen. Zij vertellen u graag over onze opvangmogelijkheden.
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Met vriendelijke groet,
Tin Tin Team

Komende week
Dinsdag 15
januari
Woensdag 16 januari
Vrijdag 18
januari

Met vriendelijke groet,
Robert Poortman
Schoolleider De Dijck
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