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         Doesburg, 1 november 2019 

 

Nieuwsbrief 10 

 
Onderwijsstaking op 6 november 
U bent vorige week per mail ingelicht over de onderwijsstaking van 6 november a.s. De leerkrachten 
van onze beide scholen, in Ellecom en in Doesburg, gaan die dag staken. De vakbonden eisen van 
het kabinet dat er geld vrijgemaakt wordt voor een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder 
werkdruk! Het schoolbestuur heeft begrip voor de staking, want we zien dat de politiek de problemen 
in het onderwijs nog steeds niet serieus genoeg neemt. Ondanks het feit dat we niet met duizenden 
tractoren naar Den Haag togen, hopen wij dat het signaal dat op 6 november afgegeven wordt de poli-
tiek aanzet tot serieuze actie! Indien u problemen hebt met het organiseren van opvang voor uw 
kind/kinderen deze ochtend, dan kunt u contact opnemen met Puck en Co op telefoonnummer 0316-
229145. Puck en Co kan tegen betaling en op basis van beschikbaarheid uw kinderen opvangen. 
 
Herinnering betalingen 
Eind september heeft u 2 aparte mails ontvangen over de betaling voor de vrijwillige ouderbijdrage 
van de ouderraad en het overblijven. 
Wij willen u er langs deze weg aan helpen herinneren om deze bedragen te betalen. De uitleg en de 
bankgegevens staan in de brieven in de bijlage van de mails. Indien u al betaald heeft, kunt u deze 
herinnering negeren. 

 
Letter van de week voor de onderbouw 
In de onderbouw wordt de komende tijd extra aandacht besteed aan de klank S en Z.  
De kinderen mogen spullen meenemen die beginnen met de klank S en Z. 

 

Thema onderbouw 
De onderbouw werkt aan het thema “herfst”. 
De onderbouw zoekt ouders die op woensdag 13 november kunnen rijden en mee kunnen lopen met 
de herfstwandeling in het bos. Opgeven kan bij de leerkrachten van de onderbouw. 
 
Kranten gezocht 
De bovenbouw gaat volgende week vrijdag knutselen met papier maché. Daarvoor zoeken we oude 
kranten. Wanneer u kranten heeft, kunt u ze afgeven in de bovenbouw. 

 

Voorlichting VO groep 7 en 8 

Voor de herfstvakantie heeft groep 8 de VO-gids van de regio Arnhem mee naar huis gekregen. In no-

vember zijn er twee algemene voorlichtingsavonden voor ouders en kinderen van groep 8 (en 7). Zet 

de volgende data vast in de agenda:  

 6 november 19:15 – 21:30 voorlichting van scholen uit de regio Arnhem, Dieren, Zutphen op 

Het Rhedens in Dieren. De avond gaat ondanks de staking gewoon door! 

 18 november 17:45 – 19:30 What’s Next: voorlichting van scholen uit de regio Doetinchem op 

het Graafschap College aan de Sportweg in Doetinchem. 

De brief met de uitnodiging is via een aparte mail aan u verstuurd. 

 
Overblijfouders  

Datum  Pauze van 11.45 uur tot 12.15 uur 

Ma 4 nov Naile Safaa  

Di 5 nov Naile Sibel Safaa Lysanne 

Do 7 nov Naile Sibel 

Vrij 8 nov Naile Sibel Safaa  

Met vriendelijke groet van het team 
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