ALGEMEEN
Reminder
Weet u het nog? Vrijdag 15 maart doet het team van de Zeppelin mee aan
de landelijke onderwijsstaking. De kinderen zijn deze dag vrij. U heeft hierover
ook een brief via de mail ontvangen, met daarin een link naar een online petitie. Wij willen u hartelijk bedanken als u getekend heeft. Mocht dit niet het
geval zijn, dan zouden wij het fijn vinden als u dit alsnog wilt doen:
https://www.investeer-in-onderwijs.nl/petitie/961424
Hieronder vindt u, uit het vorige logboek, nogmaals de reden van de staking:
Zoals u weet hebben de actiegroep PO in Actie, de onderwijsvakbond AOB en
de PO-Raad zich verenigd in het PO-Front en roepen zij medewerkers op om
vrijdag 15 maart 2019 deel te nemen aan de landelijke onderwijsstaking. Het
doel van PO-Front is het salaris van het PO op vergelijkbare hoogte brengen
met het VO, het verlagen van de werkdruk van leerkrachten in het primair onderwijs en verder nog het vraagstuk van het lerarentekort en de bekostiging
van het onderwijs. Dit is van belang voor de kwaliteit van het onderwijs aan de
leerlingen en het aantrekkelijk houden van het vak voor huidige en toekomstige leerkrachten.
De collega’s van de Zeppelin zullen daarom op deze dag meedoen aan de
staking.
Kinderen die standaard op vrijdag gebruik maken van kinderopvang binnen
onze scholen kunnen op die dag (tegen betaling) worden opgevangen.
Vanzelfsprekend begrijpen wij dat zowel u als de leerlingen hinder zullen ondervinden van deze staking. Wij hopen echter dat het signaal dat uitgaat van
deze actie de politiek zal aanzetten de stappen te zetten die nodig zijn om uw
kinderen en onze leerlingen ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen bieden.

Cultuur
Op 4 maart zijn we gestart met de derde projectperiode van dit schooljaar.
Deze periode staat in het teken van Leonardo DaVinci; een groot meester, een
alleskunner (1452-1519). De kinderen zullen een van zijn ontdekkingen zelf gaan
onderzoeken. Zij gaan de natuur in, tekenen, bouwen, uitvinden en schrijven,
net als deze geweldige man. De manier waarop ze dat gaan doen is terug te
zien op de tentoonstelling die plaatsvindt op 21 maart van 18:30-19:30 u in de
school. We hopen op jullie komst!
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Op vrijdag kunt u op tv 'Diederik en Da Vinci' zien; een programma waarbij het
leven van dit genie wordt uitgelicht.

Veiligheid in en rond de school
We vinden het belangrijk dat alle kinderen op een veilige manier op school en
weer thuis kunnen komen. We willen u daarom nogmaals verzoeken om auto’s
op de parkeerplaats alleen in de vakken te parkeren. Geparkeerde auto’s op
de stoep veroorzaken onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties. Daarbij is de
kans aanwezig dat u een bekeuring krijgt wanneer u fout of dubbel geparkeerd staat.
Verder willen wij u erop wijzen dat alle onderbouwgroepen door de hoofdingang bereikbaar zijn. De ingang bij de schommels is bestemd voor Kibeo. Om
opstoppingen in de gangen te voorkomen willen wij u ook vragen kinderwagens in de school zoveel mogelijk te beperken.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Overblijfweetjes
Wist u dat u niet persé een kind op school hoeft te hebben om te mogen komen lopen als overblijfkracht? Iedereen die het leuk vindt om voor de kinderen
een veilige gezellige pauze te verzorgen, is welkom. De vergoeding is € 7,50
per pauze. Dus kent u iemand die geïnteresseerd is, laat die persoon dan alstublieft contact met ons opnemen. Dit kan via mail, info@deOverblijf.nl of telefoon, Linda 06 33697150 of Tonia 06 33699395.
Voor de veiligheid van uw kinderen organiseren wij donderdag 28 maart een
training kinder-EHBO voor al onze overblijfkrachten. Dit wordt gegeven door
het bedrijf “Let us train you”.
Tot het volgende Logboek,
Linda van Nierop

Pa gi n a

2

van

2

