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Obs Martenaskoalle
K.v.d. Meijstrjitte 30
9045 PZ Bitgummole
058-2531222
martenaskoalle@elanowg.nl

Nieuwsbrief
Verjaardagen:
Februari
12
Thor wordt 7 jaar
17
Mika wordt 8 jaar
17
Fedde wordt 12 jaar
19
Mike wordt 5 jaar

Mededelingen:
• Woensdag 13 februari is het meester- /juffendag. Informatie hierover heeft u via
Social Schools ontvangen.
• Wilt u de kleuters wanten aan doen die ze zelf aan kunnen trekken?
• Wilt u de rapporten weer mee geven naar school?
• De rapporten gaan vrijdag 15 februari mee naar huis.
• Volgende week is het weer tijd voor de oudergesprekken, hiervoor heeft u een
uitnodiging gekregen.
Vervoer gezocht groep 5-6:
Voor donderdag 7 maart is juf Jo Ann op zoek naar mensen die willen rijden naar de
bibliotheek in Dronrijp. We vertrekken om 10.15 uur van school en het programma is tussen
11.15 uur en 11.30 uur afgelopen. Rijders kunnen mee naar binnen.
Kunt u rijden, wilt u dan een mailtje sturen naar jdijkstra@elanowg.nl
Als er niet genoeg vervoer is kan deze activiteit helaas niet door gaan.
Staking 15 maart:
De Algemene Onderwijsbond (AOb) organiseert samen met vakbond FNV Onderwijs en
Onderzoek op 15 maart een nationale staking in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs.
Verschillende actiegroepen, zoals PO in Actie en WO in actie, steunen de staking. Het is de
bedoeling om nogmaals een stevig signaal af te geven richting de regering voor 20 maart, de
datum van de Provinciale Statenverkiezingen. De kans is aanwezig dat de kinderen van de
Martenaskoalle 15 maart vrij zullen zijn i.v.m. deze landelijke staking. Wij communiceren dit
nu al, zodat u hier rekening mee kan houden!
Zodra er meer bekend is, zullen we dit communiceren!
Parkeren:
Het is een tijd goed gegaan! Wilt u er aan blijven denken om uw auto te parkeren op de
daarvoor bestemde parkeerplaatsen? Mocht daar geen ruimte zijn zorg er dan in ieder geval
voor dat u niet voor een oprit geparkeerd staat. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Schoolfruit:
Het schoolfruit voor aankomende week is:
Appel

Sinaasappel

Druiven

Agenda: Februari
5
CITO bespreking leerlingen vrij om 12.00 uur
7
Nieuwsbrief
11-15 Ouder gesprekken
13
Meester en juffendag
14
Valentijnsdag
15
Rapport mee
18-24 Voorjaarsvakantie
25
Luizencontrole

