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Inspectiebezoek, eerste indruk.
Zoals u weet hebben twee inspecteur een bezoek gebracht aan de school op dinsdag 30
januari. Er is een eerste beoordeling uitgesproken: de school presteert van ruim
voldoende tot goed. Naast de beoordeling hebben we een aantal adviezen en tips
gekregen.
De definitieve uitslag wordt eind maart besproken met het bestuur. In eerste instantie
zijn we blij met het positieve oordeel!

Oudergesprekken.




De 10 - minuten gesprekken zijn vastgesteld in week 7, op dinsdag 13
en donderdag 15 februari. Meer informatie over wanneer u precies
wordt verwacht, is onderweg.
Groep 8 doet niet mee aan deze 10 - minuten gesprekken omdat de
gesprekken voor een schoolkeuze nader worden overlegd.

De 10 minuten gesprekken voor groep 1 en 2 zijn in april, die voor
groep 3 en 5 zijn even uitgesteld i.v.m. de ziekte van juf Janneke.

Woensdag 14 februari, begintijd 9.30 uur.
Woensdagochtend 14 februari is de school in verband met de lerarenstaking tot 9.30 uur
gesloten. Op deze manier willen we onze zorgen uiten in verband met de problemen die er
leven in onderwijsland..
Eerder hebben we aangegeven dat het bestuur alles in het werk stelt om de werkomstandigheden op onze school te optimaliseren. Dit willen we nogmaals benadrukken.
Mocht de verlate schooltijd problemen geven in verband met de opvang van uw kind, dan
dit van tevoren doorgeven aan de directeur of waarnemend directeur. Hij kan dan de nodige
maatregelen nemen. In dat geval graag een mailtje naar de
school cbsdeeker@gmail.com of een telefoontje, 0519 –
321387.
Feestelijke opening MFA
Nog eventjes…. Op vrijdag 23 maart vanaf 15.00 uur is het
hele gebouw te bezichtigen. Meer informatie volgt te zijner tijd.

Juf Janneke.
Juf Janneke is al geruime tijd ziek; we wensen haar veel sterkte en hopen dat ze spoedig
beter wordt. Zoals bekend proberen we samen de vervanging te regelen.

Op verzoek geven we het volgende door.

Te GEKke Bijbelweek … Alles op z’n kop!
Wil je de Te GEKke bijbelweken meemaken? Kom dan naar Te GEKke Bijbelweek in de
voorjaarsvakantie.
Er zijn ook dit jaar weer drie kijk- en doe ochtenden voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Het vindt plaats in ‘De Rank’ (voorheen ‘De Ark’) , Op de Keppels 1 in Dokkum.
Dinsdag 27, woensdag 28 februari en donderdag 1 maart is het programma van 10.00 tot en
met 12.00 uur. De deuren van ‘De Rank’ zijn open vanaf 9.45 uur. Alle kinderen mogen
natuurlijk ook vriendjes en vriendinnetjes meenemen.
Wat:
de Te GEKKe Bijbelweek!
Voor wie:
alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar
Wanneer:
dinsdag 27, woensdag 28 februari en donderdag 1 maart van 10:00 –
12:00 uur
Waar:
‘De Rank’, Op de Keppels 1 in Dokkum
Waarom:
! Omdat het superleuk is!

