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Belangrijke data:
Deze week...
STAKING
Dinsdag 12 december

Swim Move
Data tot de kerst:

15 december 3,4 en 4,5
12 januari 6,7,8

Extra Luizencontrole:
Maandag 18 december
Derde Advent:
Maandag 18 december

Branden er al twee kaarsjes op de Adventskrans: Verlanglichtjes voor
Kerst!

Landelijke stakingsdag
Morgen, dinsdag 12 december staken bijna alle leerkrachten op de
basisscholen in Nederland. Ze doen een dringend beroep op de
politiek om het onderwijs hoog op de agenda te zetten. Waar gaat
het de leerkrachten om: salarissen gelijk als die in het Voortgezet
Onderwijs en meer geld voor werkdrukverlaging. Onze leerkrachten
werken met hart en ziel in het onderwijs en ook met veel plezier.
Maar alle zeilen moeten worden bijgezet om de kwaliteit hoog te
houden. Ouders hebben recht op goed onderwijs voor hun kinderen.
Maar met steeds minder vervangers en nieuwe collega’s en geen
geld voor extra ondersteuning staat de kwaliteit onder druk. We
snappen dat een staking een zwaar middel is maar hopen nogmaals
weer op uw begrip.

Foto’s
KERST 2017
Kerstfeest op
donderdag 21 december
tussen 16.00 en 17.30 uur
Iedereen welkom!
Op onze website ziet u
altijd de meest actuele
foto’s en berichtjes die
eerder op Facebook zijn
geplaatst

Ludgerusschool
Kanjerschool!

De foto’s van het Sinterklaasfeest zijn via onze Facebookpagina ook
te zien op de website. Daar zijn ze altijd terug te vinden.

Luizencontrole
Tijdens de controle vanochtend zijn er hier en daar nog neten
gevonden. De pluismoeders houden daarom volgende week een
extra controle. Blijf controleren en kammen, kammen, kammen!
Graag zouden we nog een paar extra pluismoeders in ons team
willen hebben. Wie heeft er op de maandagochtend een half uurtje
tijd? Het is in het belang van uw eigen en alle kinderen. Mogen we op
u rekenen? U kunt een mailtje naar school sturen: info@ludgerusworkum.nl

Kerstfeest donderdag 21 december
Volgende week hebben we een kleine lichtjesroute. Alle leerlingen
worden in groepen ingedeeld. Iedere groep heeft een eigen
vertrektijd. U krijgt deze week een mail én een brief met daarop de

tijden en de uitleg over de activiteit. Enne… glazen potjes voor de
lichtjes zijn nog steeds welkom!

Vervanging
Al eerder hebben we aangegeven dat na de kerstvakantie groep 4
gedurende de hele week een combinatiegroep vormt (dat was nu
alleen op de middagen).
We nemen geen afscheid van juf Loretta. Zij blijft voorlopig op onze
school als vervanger van Karin (samen met juf Milja). We zijn erg blij
dat we op die manier vaste vervangers hebben in onze school. Juf
Loretta heeft per 1 januari een vaste benoeming bij de BMS (Bisschop
Möller Stichting). Voor ons een positief bericht!

Fietsverlichting
Nu het ’s ochtends donker is, blijkt dat van sommige leerlingen de
verlichting van de fietsen niet aan is of het niet doet. Ze zijn daardoor
in het verkeer slecht zichtbaar…. Enkele ouders attendeerden ons
daarop. In het belang van hun eigen veiligheid vragen we u te zorgen
voor goed werkende fietsverlichting.

Uit vorige nieuwsbrieven
Parkeren voor school
De meeste ouders parkeren hun auto, bij het ophalen van de
kinderen, op de parkeerplekken tegenover de school. Daar zijn we
blij mee want dat is een relatief veilige plek. Soms staan er auto’s
voor school geparkeerd. Dat is niet veilig! De kinderen moeten dan
tussen de auto’s door de weg oversteken. Ons verzoek is nogmaals:
Bij het brengen en ophalen parkeren op de parkeerterreintjes.
En fietsers graag op de grijze tegels. De rode tegels is fietspad.
Wilt u dat ook doorgeven aan pakes, beppes en de oppas?!
Bedankt voor uw medewerking!

Advent
De periode voorafgaand aan de kerst vieren we de Advent. In deze
donkere periode komt er iedere week een lichtje bij en zo komen we
steeds dichterbij het kerstfeest. Iedere maandagochtend komen we
met alle kinderen bij elkaar in de schoolzaal. We zingen een liedje,
luisteren naar een gebedje en steken de kaars aan op de
Adventskrans.
Dat betekent voor groep 6,7,8 dat de gymles iets later begint. De
leerlingen gaan de komende twee maandagen eerst naar school en
daarna naar de gym.

Traktaties
Het valt ons én ouders op dat er bij verjaardagen weer vaker op
snoep wordt getrakteerd….. Dat hebben we natuurlijk liever niet!

Graag gezonde traktaties bij verjaardagen…. Lekker toch?!

Gymtijden
Als er een Swim Move les gepland staat voor de bovenbouw: groep
6,7,8, dan is er GEEN gymles op de donderdag.
De groepen 3,4 en 4,5 blijven wel gymmen op de donderdag. Ook als
er zwemmen is op vrijdag.
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’.

De nieuwsbrieven komen één keer per vier weken op de site en zijn
daar terug te lezen.

