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Halve studiedag, leerlingen zijn om 12.00 uur vrij

Luizencontrole
Na de voorjaarsvakantie staat de luizencontrole op woensdag 7 maart gepland.

Afwezigheid juf Carolina
Helaas heeft juf Carolina vorige week slecht nieuws te horen gekregen over haar gezondheid
en zal zij de medische molen in gaan gedurende een lange periode. Wij wensen juf Carolina
hierbij heel veel sterkte en hopen dat ze snel herstelt. Mocht u juf Carolina een kaartje of
briefje willen sturen, dan kunt u deze inleveren bij de directeur, zij zal hem dan versturen.

Stakingen op 14 maart
In de weken voor de vakantie, tijdens de griepgolf, heeft ook onze school moeten besluiten
kinderen naar huis te sturen of een ander aanbod te geven. Wij vinden dit niet passend,
willen gaan voor kwaliteit en kunnen die op deze manier niet waarborgen. Het probleem is
dat het tekort alleen maar groter wordt.
Onze collega's primair onderwijs in Noord-Nederland hebben op woensdag 14 februari het
werk neergelegd. Werkgevers en werknemers in het primair onderwijs willen de aandacht
van de politiek blijven vestigen op de problemen in het PO.
Aandacht voor:
Toenemende werkdruk
Hoe houden we het beroep van leerkracht aantrekkelijk, zodat voor nu en de
toekomst voldoende mensen interesse hebben voor ons mooie vak.
Hiervoor is meer geld nodig!
Op woensdag 14 maart staat Noord- Holland – samen met Utrecht en Flevoland op de
planning voor deelname aan de estafettestaking. Ook het team van ‘t Carrousel zal deze dag
het werk neer leggen en staken. De school is 14 maart niet open voor onze leerlingen.
Mochten wij in de komende week van onze regering positieve berichten ontvangen over een
(financiële) oplossing voor onze knelpunten, dan zullen wij uiteraard gewoon lessen
verzorgen.

Naschoolse ateliers
Het heeft een hele tijd geduurd, maar eindelijk is het zover en kunnen de naschoolse ateliers
op 5 april starten. Deze zullen worden verzorgd door Wherelant op donderdag van 14.15 –
15.30 gedurende de periode van 5 april t/m 5 juli. Leerlingen van groep 4 t/m 8 kunnen zich
hiervoor aanmelden. Er zullen geen kosten in rekening gebracht worden.
Gezien het animo van de vorige naschoolse ateliers, zullen we wel onder de aanmeldingen
moeten loten. Er zullen 2 ateliers zijn, te weten: beeldend en theater. In beide ateliers
kunnen 15 leerlingen geplaatst worden.
Volgende week zullen de 2 docentes van Wherelant zich voorstellen in de groep en dan
zullen de leerlingen een aanmeldformulier mee naar huis krijgen.

