Deze Week
11 t/m 15 maart 2019
algemeen

Vrijdag 15 maart a.s. hebben alle kinderen vrij i.v.m. de landelijke
onderwijsstaking. Hierover heeft u via Walvi voor de
caranavalsvakantie een brief gekregen. Indien u een zinvolle
invulling zoekt voor deze dag, kunt u samen met uw kind meelopen
in de klimaatmars die die dag in heel Europa en ook in Maastricht
georganiseerd wordt:

Het klimaat staat er zeer slecht voor. Om een duidelijk signaal af te geven aan
alle politieke partijen is het nodig dat de klimaatmars op 15 maart klinkt als
een klok. Dit kan alleen lukken wanneer scholieren en studenten, ouders en
grootouders of wie dan ook uit onze stad en omgeving de handen ineenslaan.
Maak van de Klimaatmars een succes en loop mee!
Tijdstip en plaats van vertrek: 15 maart 2019, 11 uur, Vrijthof Maastricht
We zullen een vreedzame mars door de stad lopen met ter afsluiting speeches
en muziek op het Vrijthof. Wilt u meer informatie of meehelpen met de
organisatie dan kunt u contact opnemen met Students4Climate Maastricht
via s4cmaastricht@gmail.com.
Het evenement met meer informatie is te vinden op Facebook via
https://www.facebook.com/events/479674459524109/.
Met vriendelijke groet,
Students4Climate Maastricht

maandag

Juffrouw Margareth is vandaag de juf in groep 6.
Juffrouw Karin Sanders is vandaag de juf in groep 7
Meneer Niels is vandaag de meester in groep 8.
Ouderavond E.H. Communie om 19.30 uur in de Annazaal

dinsdag

Handvaardigheid voor de groepen 1 en 5a met ouderhulp
Vandaag vindt in de gymzaal van 15.15 tot 16.15 uur de eerste
bijeenkomst plaats van de training ‘Rots en Water’. Ouders van kinderen
die hieraan meedoen, hebben hier eerder een brief over gehad.

woensdag

Hoofdluiscontrole door onze vrijwillige luizenmoeders
Juf Petra en juf Desiree (van de peuteropvang) hebben hun wekelijks
overleg.
Kinderclub EHC van 14.00-16.00 uur

donderdag

Juffrouw Karin Sanders is de juf van groep 2 vandaag.
De kleuters bezoeken onze bieb ‘de Boekenkraker’.
Er is drumles voor groep 3 in de middag.
Na school is de vormselvoorbereiding voor de leerlingen van groep 8 die
zich hiervoor hebben opgegeven.
Deze week beginnen de nieuwe naschoolse sportactiviteiten. Iedereen
die zich heeft opgegeven mag meedoen, de kinderen worden weer in
drie groepen verdeeld. Deze week is het voor de groepen 3 en 4 (o.v.b.)
Uitreiking rapport

vrijdag

Vandaag vindt de landelijke onderwijsstaking plaats. Veel scholen in
Nederland staken om druk te zetten op de politiek om meer te
investeren in het onderwijs en daarmee werkdruk en lerarentekorten
tegen te gaan. Binnen ons team hebben ook enkele mensen ervoor
gekozen deze dag te gaan staken. Dit betekent dat de school voor de
kinderen vandaag dicht is.

