Belangrijke data
- 30 en 31 januari stakingsdagen, de
school is gesloten
- 20 januari start Citotoetsen groepen 1
t/m 7
- 5 en 6 februari Adviesgesprekken groep
8 Voortgezet Onderwijs
- 19 en 20 februari rapport middag- en
avond
- 21 februari studiedag, leerlingen vrij
- 21 februari t/m 2 maart
Voorjaarsvakantie
Verbouwing
In de kerstvakantie is de trap bij de
kleuteringang geverfd en is heel het trappenhuis
onder handen genomen. De werkzaamheden
zijn nu afgerond en we zijn trots op het resultaat!
Kerstviering
Donderdagavond 19 december hebben we met
elkaar het kerstfeest gevierd. Het was fijn om te
zien dat er zoveel ouders en kinderen aanwezig
waren. Het was ook enigszins teleurstellend dat
een aantal kinderen er niet was. We kunnen het
niet verplicht stellen om met ons ’s avonds het
kerstfeest te vieren, ondanks dat de kinderen ’s
middags vrij waren. Wij willen op onze school
niemand uit sluiten en daarom vinden we het zo
belangrijk dat we dit feest samen kunnen vieren!
Een zieke leerkracht, en dan?
Als leerkrachten ziek zijn, proberen we voor een
geschikte oplossing te zorgen. Een vervanger of
invaller is in deze tijd niet meer beschikbaar, dus
moeten we het intern oplossen.
Soms wordt de groep verdeeld onder de andere
groepen en leerkrachten. In een ander geval
wordt een groep naar huis gestuurd. Als een

leerkracht zich ’s ochtends ziek meldt en we
hebben geen mogelijkheid om de groep op te
vangen, vragen we aan meester Dew of hij
vanaf 07.30 uur de ouders wilt bellen zodat u
weet dat uw kind die dag geen les heeft. Als u
die dag geen opvang heeft, mag u uw kind altijd
naar school sturen, wij zorgen dan voor de
opvang.
Ouders geven soms aan, dat ze laat gebeld
worden. Als er een hele groep gebeld moet
worden en je wordt als een van de laatste
gebeld, is dat inderdaad zo. Wij vinden echter
niet dat we om 07.00 uur al ouders kunnen gaan
bellen.
De afwezigheid van een leerkracht wordt
overigens ook op de app geplaatst van de
desbetreffende groep.
App en website
Steeds meer ouders hebben onze app van
Social Schools gedownload en in gebruik. Dat
vinden we belangrijk, want zo kunnen we snel
berichten doorgeven. Als u de app nog niet
gebruikt, wilt u deze dan op korte termijn
downloaden?
Sinds begin januari is onze nieuwe website in de
lucht. Via www.margrietsportlaan.nl kunt u onze
nieuwe site bekijken. We nodigen u van harte uit
dit te doen!

Staken 30 en 31 januari
Alle onderwijsbonden hebben, met steun van
alle Rotterdamse schoolbesturen, opgeroepen
tot een gezamenlijke staking van twee dagen.
Onze school is op deze twee dagen dan ook
voor de kinderen gesloten.

De bonden en besturen hebben een programma
opgesteld voor de donderdag op diverse
plaatsen in de stad. Op vrijdag zullen we als
team op school zijn en werken aan onze studie
onderwerpen.
De hoofdreden voor de besturen van de grote
steden om gehoor te geven aan deze
stakingsoproep, is het dramatische leerkrachten
te kort dat tijdens de huidige regeringsperiode is
ontstaan. Het is nauwelijks nog te doen om de
kwaliteit hoog te houden en de kinderen het
onderwijs te geven waar ze recht op hebben.
Zolang er geen drastische maatregelen worden
genomen om het vak van leerkracht weer
aantrekkelijk te maken, de opleiding te
hervormen en een carrièreperspectief te bieden,
zullen er steeds meer collega’s afhaken en er
steeds minder jongeren kiezen voor dit mooie
vak. Staken is zeker niet onze manier om te
protesteren, maar het lijkt erop dat één van de
belangrijkste basisbehoefte van kinderen,
namelijk goed onderwijs, geen prioriteit meer
heeft.

Fruitbeleid
Vorig jaar, toen we Lekker Fit school zijn
geworden, is ook het fruitbeleid ingevoerd.
Na wat aanloopproblemen verloopt dat nu
prima. Soms zijn er ouders die toch iets anders
meegeven, omdat hun kind bijvoorbeeld moeilijk
ontbijt of er een andere reden is.
De regel is dat we alleen fruit eten in de pauze.
Mochten hier vragen over zijn, dan kunt u altijd
contact opnemen met meester Robin van Lekker
Fit.

Dit geldt ook voor andere problemen met eten
waar u als ouder met betrekking tot uw kind
wellicht mee te maken heeft.
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