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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE
PERIODE:
 5 dec.: alle leerlingen middag vrij
 21 dec: alle leerlingen middag vrij
 21 dec: kerstdiner
 22 dec.: alle leerlingen middag vrij
 26 dec. t/m 5 jan.: kerstvakantie

INHOUD:
1. Vooraankondiging staking 12 december
2. Betaling KSKE en ouderbijdrage
3. Enquête FlevoMeer bibliotheek
4. Kinderfeest in het speelbos De Zevensprong
5. Opgave kinderen voor de Eerste Communie

Omtrent een aantal activiteiten krijgt u nader
bericht.

1. Vooraankondiging 12 december 2017
In de nieuwsbrief van 6 oktober 2017 stond
het volgende:
Wij staan voor kwaliteit!
Daarom hebben we gisteren onze stem laten
horen in Den Haag. We hopen op een
positieve effect voor de toekomst van uw en
onze kinderen. Bedankt voor jullie steun!
Na de stakingsdag op 5 oktober is er veel
gebeurd in onderwijsland. En nog steeds is er
veel zorg over de werkdruk en het komend lerarentekort in het primair onderwijs. Daarom gaan de
acties door! Op 29 november vindt er een gesprek plaats met de onderwijsminister, minister Slob.
Als er na aanleiding van dit gesprek geen verdere maatregelen worden genomen, zal er op dinsdag
12 december weer een stakingsdag volgen. Ook op onze school zijn er meerdere leerkrachten die
mee willen staken om ervoor te zorgen dat ons onderwijs van goede kwaliteit blijft voor alle
kinderen!
In de bijlage vindt u een brief van de actiegroep PO in actie, waarin een uitgebreide uitleg wordt
gegeven over deze actie.
Houdt u vast rekening met deze datum?!
2. Betaling KSKE en ouderbijdrage
Graag even kijken of de betaling gedaan is. Binnenkort volgen de herinneringen…
3. Enquête FlevoMeer bibliotheek
FlevoMeer Bibliotheek is bezig met een onderzoek naar de tarieven. Onder andere ook de tarieven
voor het jeugdabonnement. Daarom doen zij een onderzoek naar de mening van ouders.
Wilt u onderstaande enquête hierover invullen?
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Hoe ziet uw ideale bibliotheeklidmaatschap eruit? En welke
leentermijn heeft uw voorkeur?
Wij maken het u graag nog beter naar de zin en zijn daarom heel
benieuwd naar uw mening over onze tarieven en service. Wilt u graag
boetevrij lenen? Of staat gratis internet juist hoog op uw
verlanglijstje?
Door deze korte vragenlijst in te vullen maakt u kans op een jaar lang
gratis lenen bij de bibliotheek. Het invullen van de vragenlijst duurt
https://nl.surveymonkey.com/r/flevomeerbibliotheek
4. Kinderfeest in het speelbos De Zevensprong
Op zondag 17 december zal Staatsbosbeheer, in samenwerking met toneelgroep “dingetje”, het
speelbos de Zevensprong weer omtoveren tot een waar sprookjesbos. Hier komen andere tijden tot
leven, de al vroegere bewoners van het dorp Seawalt komen weer tot leven en nemen je mee in een
reis door de tijd.
Wat er precies allemaal staat te gebeuren is nog een verrassing maar dat het mooi, bijzonder en
sprookjesachtig wordt is een ding dat zeker is. Dus kom zondagmiddag tussen 14:00 en 17:00 uur
naar het speelbos aan de Groenewoudseweg 7, naast het kantoor van Staatsbosbeheer.
Neem kinderen en kleinkinderen mee en geniet van een heerlijke middag buiten. Aan het einde van
de wandeling is er op het Seawaltplein, in het bos, gratis een warme chocomel, limo en een warm
broodje, zelf te bakken aan een wilgenspies boven een vuurtje.
Deelname, eten en drinken is gratis.
5. Opgave kinderen voor de Eerste Communie
De kinderen van de groepen 4 en 5 hebben deze week een brief voor opgave voor de 1e H.
Communie ontvangen. Mocht u geen formulier hebben ontvangen en uw kind zit in groep 4 of hoger
en wil zijn/haar 1e H. Communie doen, dan kunnen onderstaande gegevens worden doorgegeven
aan communiegroep.zeewolde@gmail.com. U ontvangt een bevestiging van uw opgave. Mocht dit
niet het geval zijn of u hebt nog vragen, dan graag contact opnemen met Janneke den Brok, tel: 06
53334897.
Werkgroep 1e Heilige Communie, parochie Sterre der Zee
Ida Hazelaar, Monique de Bruijcker en Janneke den Brok
-> Opgave voor 20 december 2017<Naam/Voornaam:
Adres:
Postcode:
Telefoonnummer:
E-mail:
Geboortedatum:
School:
Gedoopt: Ja/Nee*
Belangrijke data:
- 1e ouderavond: woensdag 25 januari 2018, 20.00u te Open Haven.
- Start voorbereiding kinderen: zondag 28 januari 2018.
- 1e H. Communie: zondag 22 april 2018.
Fijn weekend allemaal!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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