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Agenda
12 februari
13 februari
15 februari
16 februari
19 februari
20 februari
22 februari
23 februari
24 t/m 4 maart
26 februari
5 maart

Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
OR vergadering om 19.30
Start muzieklessen
Rapport mee voor groep 2 t/m 8
10 minutengesprekken
Kijkdag bij schoolzwemmen
Disco van 19.00 -20.30
Maandsluiting groep 4
Voorjaarsvakantie
Grote brandoefening op ’t Carrousel
Halve studiedag, leerlingen zijn om 12.00 uur vrij

Afwezigheid juf Debby
Beste ouders,
Mede door de vele directie-wisselingen en evenzovele visie-wisselingen waarbij ik aldoor
betrokken ben gebleven en gehandeld heb in het belang van de school en de kinderen, in de
breedste zin van het woord, heeft dit nu een wissel getrokken op mijn gezondheid waardoor
het op dit moment voor mij niet mogelijk is mijn werkzaamheden op het Carrousel voort te
zetten. Uiteraard zal ik de zorg netjes overdragen.
Ik wil allen oprecht bedanken voor de samenwerking de afgelopen jaren en wens iedereen
alle goeds.
Groet, Debby

Juf Suzan
Afgelopen week werd het voor ons duidelijk dat juf Debby haar werkzaamheden
niet meer kan voortzetten op ’t Carrousel. Er is meteen gezocht naar vervanging.
Ik ben blij dat ik u kan mededelen dat juf Suzan de taak van juf Debby overneemt
na de voorjaarsvakantie. Zij zal zich dan ook in de volgende nieuwsbrief
voorstellen.

Start Muzieklessen
Vorig schooljaar hebben wij subsidie aangevraagd om begeleide
muzieklessen te kunnen geven bij ons op school. Deze subsidie is
toegekend en daarom start op donderdag 15 februari muziekles

vanuit de muziekschool voor de groepen 1 t/m 7. We hebben er zin in!

Disco donderdag 22 februari
Op donderdag 22 februari is er weer disco van 19.00 tot 20.30
voor de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Tijdens de disco
mogen alle kinderen verkleed komen.
Kinderen kunnen op 20 en 21 februari van 8.20 – 8.30 in de hal
en natuurlijk op de avond zelf om 19.00 een strippenkaart kopen.
De strippenkaart kost 1,- euro. Je kan met de strippenkaart 3x
drinken halen en 3x iets lekkers. Mocht je de strippenkaart niet
zelf kunnen bewaren omdat je geen zakken hebt, dan kan je hem
in bewaring geven bij de bar, omdat de strippenkaart op naam is.

Grote brandoefening op ‘t Carrousel
Op maandag 26 februari is met de brandweer
afgesproken om een grote brandoefening te houden bij
ons op school. Het is in de voorjaarsvakantie, dus de
kinderen zullen er geen hinder van hebben. De
brandoefening zal plaats vinden in de avonduren van
19.30 tot ongeveer 22.30, dus schrik niet als er 4
brandweerwagens rond de school staan, het is alleen een
oefening!

Leespoli gestart
Na de nodige voorbereidingen is op dinsdag 23 januari de
leespoli gestart. Door de inzet van een aantal enthousiaste
ouders kunnen we nu een aantal kinderen extra
leesondersteuning aanbieden. We zouden graag nog meer
kinderen deze aandacht geven, dus zou u ook wel willen
helpen, geef dat dan door aan juf Carolina, juf Maaike of juf
Arianne

Stakingen in het onderwijs
Vanuit PO in actie worden er weer initiatieven genomen om te staken voor verlaging van de
werkdruk en gelijktrekken van de salarissen met die van leerkrachten in het voortgezet
onderwijs. Dit keer zal het om een estafette staking gaan. De provincies Groningen, Friesland
en Drenthe hebben volgende week woensdag 14 februari de aftrap in deze stakingsronde.
De stakingsdag van de provincie Noord-Holland, Utrecht en Flevoland staan op woensdag 14
maart in de planning. Of het zover komt, laat ik u natuurlijk meteen na de voorjaarsvakantie
weten of eerder zodra dat bekend is.

