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Beste kinderen, ouders en verzorgers,
Vorige week hebben de kinderen hun rapport gekregen. Hier mogen ze trots op zijn. Er is de laatste maanden hard gewerkt.
Gesprekken hebben deze week (ook vandaag nog) plaatsgevonden. Mocht u verhinderd zijn geweest, maak dan een nieuwe afspraak
met de stamgroepleider van uw kind. Wij vinden het belangrijk om ouders te spreken over de voortgang van hun kind.
Sinds twee weken hebben we een nieuw gezicht in ons team: Tanja. Zij was tot de zomervakantie directeur van een andere SKOschool en is toen helaas uitgevallen. Op dit moment re-integreert zij op ’t Schrijverke. Zij is drie dagen per week aanwezig en
ondersteunt mij met directietaken.
Op woensdag 14 maart wordt in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht door alle basisscholen gestaakt. Ook het team
van ’t Schrijverke legt die dag het werk neer. Waarom we opnieuw staken wordt verderop in deze nieuwsbrief uitgelegd.
Namens het team wens ik u een mooie voorjaarsvakantie toe,
Maarten Lensink

AGENDA

Vrijdag 23 februari:

Studiedag

24 februari t/m 4 maart

Voorjaarsvakantie

Dinsdag 6 maart:
Woensdag 14 maart:
Vrijdag 16 maart:
Woensdag 21 maart:
Donderdag 29 maart:
Vrijdag 30 maart:
Zondag 1 april:
Maandag 2 april:

MR
Stakingsdag basisonderwijs
AVS
Gemeenteraadsverkiezingen
Studiedag
Goede Vrijdag
Eerste Paasdag
Tweede Paasdag

GEMEENTERAADSVERKIEZING OP ‘t SCHRIJVERKE
Mooi nieuws! Op woensdag 21 maart vinden de
Gemeenteraadsverkiezingen plaats. En op ’t Schrijverke is
een stembureau. Alle ouders (en overige buurtbewoners)
kunnen die dag dus bij ons op school hun stem
uitbrengen.
In de groepen zal ook aandacht besteed worden aan de
verkiezingen.

’t Schrijverke; voor samen groeien en zijn wie je bent.
We zijn positief, respectvol en creatief

STAKING WOENSDAG 14 MAART

CONTACTGEGEVENS TSO

Na een eerste staking in Noord-Nederland op 14 februari
zal op woensdag 14 maart aanstaande door alle
medewerkers in het primair onderwijs in de provincies
Noord-Holland, Flevoland en Utrecht gestaakt gaan
worden.
Ook het team van ’t Schrijverke neemt deel aan deze
staking, waardoor de school op woensdag 14 maart
gesloten is en er geen lessen worden gegeven.

Vanaf maart 2018 heeft TSO ’t Schrijverke een nieuw
telefoonnummer: 06-34408254.

De vakbonden en de werkgeversorganisaties hebben de
staking georganiseerd, omdat voor de bestrijding van de
werkdruk voor leraren en ondersteuners zo snel mogelijk
500 miljoen euro nodig is. Hiernaast is de
basisbekostiging van het primair onderwijs structureel
niet op orde en is het aantal aanmeldingen op de pabo
zorgwekkend laag. We moeten ons mooie beroep weer
aantrekkelijker en concurrerender maken.

E-mailadres:

Inmiddels heb ik meerdere ouders bij me gehad n.a.v. de
brief vanuit ons bestuur. Hierin wordt gewezen op de
mogelijkheid om (versneld) de pabo te doen.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief zit een informatiebrief
over het talentenprogramma en worden
geïnteresseerden uitgenodigd voor een
informatiebijeenkomst.
We zijn blij met het begrip dat we van u als
ouders/verzorgers hebben mogen ervaren bij de vorige
stakingen. We hopen ook nu weer op uw begrip.

WEBSITE

Op onze website www.schrijverke-lelystad.nl is veel
informatie terug te vinden. O.a. de schoolgids en
jaarkalender.
Ook zijn foto’s van activiteiten in een album geplaatst.

De coördinator TSO is:
Aanwezigheid:
telefonisch bereikbaar:

Martin van der Ploeg
De coördinator zal op wisselende
dagen aanwezig zijn.
maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 08.30 – 09.30 uur op
06-34408254.
schrijverketso@gmail.com

Digitale strippenkaart
Wanneer uw kind incidenteel gebruik maakt van de overblijf dan
kunt u zich aanmelden via de digitale strippenkaart via onze
website, voor € 2.80 per keer.
Voor meer informatie ga naar: www.stichtingdetussentijd.nl

OP TIJD KOMEN
Zoals u weet willen we dat iedereen op tijd op school is.
Dat is ook heel normaal. En al helemaal bij ons op school.
We zijn hier heel alert op. Fijn dat iedereen hier zo aan
meewerkt!
Bij kinderen die toch nog frequent te laat komen, leggen
wij contact met ouders om hun hierop te attenderen en
aan te spreken. Wanneer we vervolgens geen verbetering
zien, zullen we melding doen bij de leerplichtambtenaar.
Niet met het doel om sancties op te leggen, maar omdat
we vinden dat ieder kind recht heeft op onderwijs.

