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Mededelingen van de directie
Dinsdag 5 december brengt Sinterklaas met
zijn Pieten een bezoekje aan De Schittering.
Nadat we de Sint met de hele school
hebben ontvangen in de aula, gaan de
kinderen van de leerjaren 1 tot en met 4 in
circuitvorm een bezoekje brengen aan de
schatkamer van de Sint, gaan ze samen met
DJ-Piet dansen en met de andere Pieten
gymmen in het speellokaal.
De kinderen van de leerjaren 5 tot en met 8
hebben surprises gemaakt. Ze moeten deze
surprises maandag 4 december tussen 8.00
en 8.30 mee naar school brengen. ‘s
Middags worden de surprises
tentoongesteld en gaan we met alle
groepen de surprises bekijken.
Woensdag 6 december zijn alle kinderen
vrij.

hebben wij geen invloed op. Vandaar dat
wij u nu alvast wel vragen rekening te
houden met de mogelijke staking. Zodra
wij u meer kunnen vertellen, hoort u dat
van ons.

Bericht van de ouderraad
Bij deze willen we laten weten dat op of
omstreeks 30 november 2017 de jaarlijkse
contributie voor het lidmaatschap van de
ouderraad voor het schooljaar 2017-2018 zal
worden afgeschreven.
De contributie is €30 per kind. De afschrijving
vindt alleen plaats als u een machtiging heeft
getekend voor automatische afschrijving van
de contributie.
De ouders die hebben aangegeven graag een
factuur te willen ontvangen, zullen deze
binnenkort ontvangen.
Heeft u nog vragen?
Als u hier nog vragen over heeft, kunt u
contact opnemen met de penningmeester van
de ouderraad, Angelique van Schie, zij is
bereikbaar via e-mailadres:
avs.adr@outlook.com

Zoals het er nu uit ziet krijgt de landelijke
onderwijsstaking van begin oktober een
vervolg op dinsdag 12 december. Tijdens
het overleg van woensdag 29 november
tussen leraren, onderwijsondersteuners,
schoolleiders en schoolbestuurders met
onderwijsminister Arie Slob is het niet
gelukt de minister te overtuigen van de
noodzaak voor meer salaris en
vermindering van de werkdruk. Mocht hij
op 5 december de actiegroep “PO in actie”
niet tegemoet komen, dan volgen er
nieuwe acties. Waaronder een stakingsdag
op 12 december 2017. De termijn tussen 5
december en 12 december is erg kort, daar

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw
medewerking.
Ouderraad “De Schittering”

Kalender:


Donderdag
14 december
2017
verschijnt
Schitter(bl)ingetje nummer 4 van het
schooljaar 2017-2018



Dinsdag 5 december brengt
Sinterklaas een bezoekje aan De
Schittering
Woensdag 6 december is er een
studiedag voor het personeel van de
Schittering. De leerlingen zijn deze
dag vrij
Maandag 11 december
groepspresentatie groep 4-5.
Donderdag 21 december
kerstviering op school. Informatie
volgt.
Vrijdag 22 december start om 12.00
uur de kerstvakantie voor al onze
leerlingen.








