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Woensdag 13 februari 2019

Personeel

Staking

Na 1 maart 2019 zijn er de volgende personele
wisselingen:

Al eerder hebben we aangekondigd dat er weer
een landelijke staking is voor het onderwijs.
Dat betekent dat de school op vrijdag 15 maart is
gesloten.

•

Groep 3: Op maandag juf Dinyla Voss,
naast juf Heidi (di-woe-do en vrijdag)

•

Ondersteuning voor de groepen 1-2, 5 en
6. Dinsdag en woensdag komt juf Dinyla

•

Groep 1-2: juf Dinyla werkt op donderdag
(juf Maaike Visser werkt op ma-di-woe en
vrijdag= 1 dag extra werken)

•

Groep 5: vanaf 1 april gaat juf Anne
werken op ma-woe-do en vrijdag. Gaat 1
dag extra werken) Er is een vacature voor
de dinsdag vanaf 1-4-2019

•

Groep 8: vacature voor de maandag per
1-4-2019 (Juf Margo werkt op di-woe-do
en vrijdag.)

•

De ondersteuning die al het hele jaar op
donderdagmorgen en op vrijdag is loopt
door tot de zomervakantie.

(herhaald bericht)

Bezoek Rijksmuseum
(herhaald bericht)

Groep 7 en 8 gaan op 19 februari naar het
rijksmuseum. Zij gaan daar workshops volgen.
De bus vertrekt om 6.00 uur, dus we verwachten
alle kinderen om 5.45 uur op school.
Vergeet niet een lunchpakket en drinken mee te
nemen en natuurlijk een tas vol goede zin!

Schoolplein delen
Donderdag 14 febr. Mogen de kinderen kiezen
op welk schoolplein ze gaan spelen.
•

Eerste rapport
Op vrijdag 22 februari krijgen de kinderen hun
eerste rapport, complimenten voor de
kinderen die hebben hier hard voor gewerkt.
Ook alle juffen op Brukelum verdienen een pluim
voor het maken van de rapporten.
De rapportgesprekken zijn op 14-19 en 21 maart.

Jarigen
15 febr.
16 febr.
17 febr.
18 febr.
19 febr.
20 febr

Evelijn van Mill
Imke Elgersma
Claire Knukkel
Amani Mohamed
Bamboo Delhaise
Suze Janssen
Paula van Vlerken

