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‘t ZIGTNIEUWS
Staking
Zoals u weet hebben wij op donderdag 5 oktober
gestaakt tegen de werkdruk, het salaris en het lerarentekort. Dit heeft wel wat opgeleverd, maar nog
lang niet wat de inzet was. Gisteren is er overleg
geweest met de minister en volgende week is het
overleg in de kamer. Er is al eerder aangekondigd
dat er een vervolgstaking is uitgeroepen op 12 december. Of deze staking doorgaat hangt af van het
overleg van volgende week. De kans dat de staking
doorgaat is erg groot. In dat geval is ‘t Zigt ook
dicht. Het leek ons goed om u daar alvast van op
de hoogte te brengen. Zodra wij meer weten dan
hoort u dat. Ook kunt u dit volgen in de media.
LOT
Er worden nog steeds ouders gezocht ter ondersteuning van het LOT-team.
Op het moment duiken de luizen steeds weer op.
Een website waar u veel informatie kunt krijgen is:
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl
Overblijven
We zijn op het moment de gang van zaken rond
het overblijf eens onder de loep te nemen. Een van
de zaken die nu in orde zijn, is dat alle overblijfkrachten een VOG ( verklaring omtrent gedrag)
hebben aangevraagd ( en gekregen ) bij de gemeente. Op de zakelijke ouderavond kwam het verzoek van de ouders om de communicatie te verbeteren. Gisteren heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de overblijfkrachten, de MR en de
school. Het was een zinvol overleg en er zijn veel
afspraken gemaakt. We gaan de spelregels rond
het overblijven in de groepen bespreken en willen
dat de regels elke dag hetzelfde zijn. Ook willen we
de zichtbaarheid verbeteren zodat u weet wie deze
overblijfkrachten zijn bij wie uw kind eet. Daarnaast willen wij graag op drukke dagen, met drie
moeders gaan werken. Daarvoor hebben wij extra
ouders nodig die af en toe in willen vallen. U kunt
zich aanmelden op school.

Voedselbankactie

Help de voedselbank
De voedselbank van de DAL gemeenten (Delfzijl /
Appingedam/ Loppersum houdt tijdens de decembermaand een actie om de voorraad voor 2018 op
peil te brengen. De schappen in het magazijn worden akelig leeg en ook in 2018 komen iedere week
140 gezinnen / alleenstaanden een voedselpakket
ophalen.
De vrijwilligers van de voedselbank proberen iedere
week een zo gevarieerd en gezond mogelijk pakket
samen te stellen voor de cliënten.
Daarom vragen wij: “Kunnen jullie ons helpen met
een actie op school”.
Houdbare producten, zoals rijst, pasta, melk, koffie,
thee, soep, groenteconserven, ranja, yoghurtdrank,
pannenkoekenmeel, e.d. zijn zeer gewenst. Ook
zaken als tandpasta, afwasmiddel, allesreiniger,
toiletpapier, wasmiddel enz zijn welkom.
U kunt de spullen kwijt in het handvaardigheidslokaal vanaf dinsdag 5 december.
Agenda:
4 december

Deze middag komt Sinterklaas op

school
6 december

Sintversiering opruimen

8 december

Kerstversiering

12 december Stakingsdag - misschien
14 december Kerst knutselmiddag
20 december Kerstmusical groep 1/2
21 december Kerstdiner
22 december Kerstversiering opruimen
25 dec t/m 5 januari 2018
7 februari

Kerstvakantie

Studiedag met de drie scholen

26 febr t/m 2 maart

Voorjaarsvakantie

