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Belangrijke data:
Woensdag 27 september
Veekeuringsdag”
Alle leerlingen zijn vrij

Deze week

Donderdag 28 september
Studiedag team
Alle leerlingen zijn vrij

Inloopcafé dinsdag 19 september

Luizencontrole
2 oktober
Donderdag 5 oktober
Landelijke stakingsdag
Onderwijs:
de school is die dag
gesloten
Maandag 9 en woensdag
11 oktober
15 minutengesprekken:
samen met uw kind

De week van de Veekeuringsdag. Feest in Workum!
We wensen iedereen veel plezier op Kokedei!

Wat was het gezellig afgelopen dinsdag. Veel ouders hebben een
bezoekje gebracht aan de school. De presentaties van de kinderen
kregen de aandacht; de Europese hapjes smaakten goed en hopelijk
hebt u ook de moeite genomen om de informatie van de OV, MR en
SAC tot u te nemen. Na de herfstvakantie ontvangen alle ouders per
mail de jaarverslagen en de laatste info van de geledingen.

Extra luizencontrole
Er waren vanochtend te weinig ouders om de controle te doen.
Volgende week worden alle groepen weer gecontroleerd: de eerste
maandag van de maand. Graag die ochtend geen vlechten en gel.

Muziek in de klas
We doen mee met een aantal muziekprojecten:
Vandaag was er voor de groepen 5 en 6 een workshop van brassband
Crescendo. De kinderen worden uitgenodigd om zich aan te melden
voor 8 gratis lessen.

Op onze website ziet u
altijd de meest actuele
foto’s en berichtjes die
eerder op Facebook zijn
geplaatst

Ludgerusschool
Kanjerschool!

De bovenbouwgroepen krijgen dinsdag 3 oktober een presentatie
van leden van het Frysk Jeugd Orkest. Kinderen die een symfonisch
muziekinstrument bespelen ,worden uitgenodigd om mee te spelen
tijdens een concert van het Frysk Jeugd Orkest op 14 oktober a.s.
Meer info volgt tijdens de workshop. De workshop start om 10.45
uur. Ook hier zijn ouders van harte welkom.

5 oktober Landelijke staking

De leerkrachten van onze school zullen donderdag 5 oktober ook
meedoen aan de landelijke staking. De demonstratie is met name
bedoeld om de ernst duidelijk te maken t.a.v. de hoge werkdruk en
de achterblijvende salarissen. Het onderwijs verdient een duidelijke
plek op de politieke agenda.
De staking van de leerkrachten houdt in dat de school die dag dicht
blijft. De lesuren komen niet in gevaar: door het jaar heen maken
onze leerlingen meer lesuren dan de minimum-norm. Wij begrijpen
dat het voor u lastig kan zijn om op korte termijn iets te regelen voor
5 oktober, toch vragen we uw begrip hiervoor. Mochten er van uw
kant vragen of opmerkingen zijn, dan horen we die graag.

15 minutengesprekken
Voor alle groepen organiseren wij op maandag 9 en woensdag 11
oktober oudergesprekken. De ouders van de groepen 4 t/m 8
worden samen met hun kind uitgenodigd voor een gesprek met de
leerkracht. Voor groep 1 t/m 3 komen alleen de ouders.
We hebben deze keer gekozen voor 15 minuten in plaats van 10
minuten.
We vragen u om op school te komen om uw naam te plaatsen op de
intekenlijsten. U kunt dus zelf een dag en tijdstip aangeven. De
lijsten liggen in de gemeenschapsruimte. U kunt deze week en
volgende week (t/m woensdag) de lijsten invullen. We rekenen op
alle ouders.

Privacy
In onze schoolgids leest u over de voorwaarden waaraan school moet
voldoen t.a.v. de wet op de privacy. Wanneer u wilt dat er geen
foto’s van uw kind op Facebook geplaatst mogen worden, kunt u dat
altijd aangeven.
Waar we in de nieuwsbrief schrijven ‘ouders’, bedoelen we ook
‘verzorgers’.

