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ALGEMEEN
Belangrijke data
Do 30 en vr. 31 januari
Do 6 febr.

mm

Ma 10 t/m Do 13 febr.
Vr 21 febr.
Ma 24 t/m Vr 28 febr.

Staking in diverse groepen (andere groepen volgen onderwijs),
u bent hierover per groep geïnformeerd
Studiemiddag, kinderen 12.15 uur VRIJ
Ouderverslag mee naar huis
Oudergesprekken
Carnaval op school
Voorjaarsvakantie

In de ochtend
Regelmatig zien wij dat ouders, in de ochtend op de speelplaats, andere kinderen aanspreken op
hun gedrag of handelen. Ziet u iets wat aandacht nodig heeft, meldt dit dan aan de leerkracht die
buiten loopt, doe dit alstublieft niet zelf. Zonnesteen is een school voor speciaal basisonderwijs,
met kinderen die speciale zorg nodig hebben. U kent het kind en de problematiek niet altijd, laat
dit aanspreken daarom over aan de leerkracht. Wij vertrouwen op uw begrip

Licht aan!
Regelmatig zien wij kinderen zonder licht op hun fiets op school aankomen. Natuurlijk proberen wij
deze kinderen hierop te attenderen, maar het zou fijn zijn als u dit ook mee in de gaten wilt houden! In de ochtend is het druk in de stad en de straten rondom onze school, we willen graag dat de
kinderen van Zonnesteen zichtbaar en veilig op school aankomen!

Staking
De landelijke bonden van onderwijs hebben voor komende week (donderdag 30 en vrijdag 31 januari) een staking georganiseerd. Staken is een individueel recht van onze medewerkers. Diverse leerkrachten van onze school zijn daarom op die dagen niet aanwezig, de kinderen uit deze groepen
kunnen om deze reden geen onderwijs volgen. Andere groepen kunnen wel gewoon onderwijs volgen,
de kinderen van deze groepen verwachten we dan ook op school. Omdat iedere leerkracht hier eigen keuzes in mag maken, bent u als ouder hierover per groep geïnformeerd. Donderdagmiddag 30
januari is de school wel voor alle leerlingen om 12 uur gesloten. Ons bestuur heeft samen met de
andere besturen uit onze regio een positieve manifestatie georganiseerd om aandacht te vragen
voor het lerarentekort etc., alle medewerkers van Biezonderwijs worden in de gelegenheid gesteld
om hieraan deel te nemen.
Wij snappen dat we hiermee ook iets van u als ouder vragen en danken u voor uw begrip!

Grote Voorleeswedstrijd
Komende week wordt een start gemaakt met de voorbereidingen voor de Grote Voorleeswedstrijd
op Zonnesteen. Uit elke groep komt een winnaar, maar er kan er maar één de beste zijn. De wedstrijd is verzet. Er zal niet op donderdag 30 januari maar op donderdag 6 februari in de ochtend
gestreden worden om de titel van 2020! Een spannende dag!

