Februari 2019
De Agenda:
Maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari: voorjaarsvakantie
Maandag 25 februari: PCBO dag, de kinderen zijn deze dag ook vrij
Dinsdag 12 maart en woensdag 13 maart: voorjaarsschoonmaak
Dinsdagavond 19 maart: ouderavond over de voortgang op de Arke
Ouderavond
Dinsdagavond 19 maart nodigen we alle ouders
weer uit om de voortgang op de Arke te
bespreken.
Er zijn al veel mooi dingen in gang gezet en willen
u hier graag over vertellen.
Gymnastiek
De afgelopen twee maanden heeft Sanne
Kroontje de gymlessen aan groep 3 t/m 8
gegeven.
Na de voorjaarsvakantie gaan juf Annemieke en
juf Ida zelf de gymlessen geven. Ook wordt juf
Saskia (PABOstagiaire) ingezet om zo nu en dan
de gymles te geven.
Voorjaarschoonmaak
Het is weer tijd voor de voorjaarschoonmaak
Omdat vorig jaar de schoonmaak is overgeslagen,
gaan we dit jaar wat eerder in de tijd
schoonmaken.
De datum voor deze schoonmaak is op
dinsdag 12 maart en woensdag 13 maart.
We beginnen de avonden om 19.30 uur en we
zullen om 21.00uur klaar zijn.
Voor koffie/thee met wat lekker wordt gezorgd!
We hebben alle ouders ingedeeld in een dag,
mocht je niet kunnen ruil dan onderling.
Di. 12 maart:
Fam. Boonstra
Fam. Lobach
Fam. R. Brouwer
Fam. Loonstra/Greve
Fam. V. Wieren
Fam. Wijnstra
Fam. Baankreis
Fam. Holwerda
Fam. Kool
Fam. Breur
Fam. J. Brouwer
Fam. Jongbloed
Fam. De Vries

Wo. 13 maart:
Fam. Siccama
Fam. P. Kuperus
Fam. Smeier
Fam. Greenwood
Fam. Haarsma
Fam. Postema
Fam. Romkema
Fam. Dol
Fam. De Jong
Fam. Jongsma
Fam. De Haan
Fam. Polet
Fam. Wakil
We vragen iedereen zelf even doekje, emmer en
schoonmaakmiddel mee te nemen.
We gaan ervan uit dat iedereen meehelpt!!!
Ook willen we jullie vragen om 5 april van
16.00uur- max. 20.00uur vrij te houden.
We zijn van plan om een puzzeltocht voor het
gehele gezin te organiseren. Met als afsluiting
nog even na borrelen met zelf meegebrachte
hapjes. Verdere informatie volgt later!
Vriendelijke groeten,
De OR-commissie

Medezeggenschaopraad
De MR heeft op 5 februari vergaderd in een
nieuwe samenstelling: Annemieke Nijp zit nu
samen met Herma Broersma in de
personeelsgeleding.
De MR heeft onder andere gesproken over:
- Het Plan van Aanpak. Op de ouderavond 19
maart zullen de ouders geïnformeerd worden
over de stand van zaken.
- De toekomst van de school. De MR wil bij de
achterban informeren hoe men de toekomst van
de school in Wirdum ziet.
De agenda en goedgekeurde notulen komen op de
website van de school.

