Donderdag 16 januari 2020

Klimophetnieuws

Data om te onthouden
Vrijdagmiddag 31 januari
Groepen 1 t/m 4 ’s middags vrij.

Deze week:

Staking op 30 en 31 januari
Enquête tussenschoolse opvang
20 en 21 januari geen gymnastiek
Staking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari staakt een aantal collega’s van de Klimop.
Afhankelijk van het aantal stakers krijgen de groepen van de stakende leerkrachten geen
les die dag of is de gehele school gesloten die dag.
Als meer dan de helft van de leerkrachten op 30 en/of 31 januari staakt is de school
gesloten.
Als minder dan de helft staakt hebben alleen de groepen van de stakende leerkrachten die
dag(en) geen les en zijn deze leerlingen vrij.
Momenteel zijn wij aan het inventariseren wie er wel en niet gaan staken. Dat weten wij
morgenochtend en ik zal u dan ook morgenochtend informeren over de details van de
staking.
Het Collega van Bestuur van Meerprimair heeft een brief gemaakt voor alle ouders waarin
zij haar standpunt toelicht.
Klik hiervoor op de volgende link: Brief Meerprimair staking 30 en 31 januari

De MR wil graag uw mening over de tussenschoolse opvang
Op school organiseert Happykids de tussenschoolse opvang, ook wel het overblijven
genoemd.
Regelmatig zijn wij in gesprek met Happykids over de kwaliteit van de TSO.
Graag willen wij van u weten wat uw mening is over de TSO.
Wij verzoek u daarom een korte enquête in te vullen.
U vindt de enquête door te klikken op bijgaande link: Enquête TSO
Het invullen kost u ongeveer 5 minuten.
Met de resultaten van de peiling gaan wij verder in gesprek met Happykids.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Maandag 20 en dinsdag 21 januari geen gymnastiek
In verband met afwezigheid van meester Patrick Snijders zijn er maandag en dinsdag
geen gymnastieklessen.

