Belangrijke data
- Donderdag 19 december continurooster
tot 14.00 uur, ’s ochtends kerstontbijt en
’s avonds kerstviering in de Pelgrimskerk
om 19.00 uur
- Vrijdag 20 december studiedag, de
leerlingen zijn vrij.
- 23 december t/m 3 januari
kerstvakantie
- Maandag 6 januari eerste schooldag
2020

Verbouwing
In de kerstvakantie wordt de trap bij de
kleuteringang onder handen genomen en het
trappenhuis geverfd.
Als het goed is, is dat het laatste gedeelte van
de verbouwing en is de school echt enorm
opgeknapt.

Kerstviering
Donderdagavond vieren we met heel de school
het kerstfeest. We doen dit in de Pelgrimskerk
aan de Reyerdijk 51. Omdat de kinderen ’s
middags al om 14.00 uur vrij zijn, kunnen ze ’s
avonds naar de viering van onze school komen.
Veel kinderen hebben een rol tijdens het
kerstfeest en we nodigen u dan ook van harte uit
om dit feest met ons te vieren!

Staken
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari hebben
de onderwijsbonden opgeroepen tot een grote,
landelijke staking. Ondanks het afsluiten van
een nieuwe cao, die overigens al op 1 maart
afliep, leidt het huidige beleid niet tot het
oplossen van de tekorten en zeker niet tot
verbetering van de kwaliteit.

Het is op dit moment nog onduidelijk welk
standpunt ons bestuur en de andere
Rotterdamse schoolbesturen innemen. Zodra
hier nieuws over is, communiceren we dat met
u.
Nieuwe app en website
Zoals u weet, werken we vanaf 1 januari met
een nieuwe app. We hebben gezien dat al 33%
van de ouders onze app van Social Schools
heeft geïnstalleerd. Natuurlijk is het de
bedoeling dat straks iedereen onze app
gebruikt.
In januari nemen we ook afscheid van onze
huidige website en starten we met een nieuwe
versie. In de volgende Nieuwsbrief leest u hier
meer over.
Parkeren
De afgelopen dagen heeft een aantal ouders
een bekeuring ontvangen voor het parkeren op
de stoep, de ingang van het Feijenoordcomplex,
de ingang van het Albedacollege of het dubbel
staan naast andere auto’s. De politie geeft aan
dit vaker te gaan doen. Uiteraard gaat het hier
niet allen om regels, maar vooral ook om de
veiligheid van de kinderen. Vooral nu, als het
donker is en het regent, ontstaan er regelmatig
gevaarlijke situaties. Het is verstandiger een
paar meter extra te lopen dan onze kinderen in
gevaar te brengen.
Kerstvakantie en Nieuwjaar
Namens ons team wensen we alle ouders en
kinderen een gezellige en prettige kerstvakantie
toe en natuurlijk een bruisend, gezond en heel
gelukkig 2020!
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