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Nationale onderwijsstaking op woensdag 6 november
Zoals u waarschijnlijk al gehoord heeft, hebben de vakbonden de
Nederlandse leerkrachten opgeroepen om op woensdag 6 november wederom te staken uit protest tegen de problemen binnen het
basisonderwijs. Het kabinet heeft duidelijk gemaakt dat zij niet
van plan is om structureel meer geld beschikbaar te stellen, terwijl
het lerarentekort groter en groter wordt. Iedere dag merken wij
dat op de werkvloer. Alle basisscholen in de wijk Ypenburg zijn die
dag gesloten. Ook de leerkrachten van onze school staken die dag mee. Onze school zal die
dag dan ook gesloten zijn. Ook ons schoolbestuur De Haagse Scholen ondersteunt de deelname aan de staking. Zie de bij deze nieuwsbrief gevoegde brief.
Turbozwemmen in de Herfstvakantie
Voor de leerlingen van de groepen 4 en 5 , die nog niet in het bezit van
een zwemdiploma zijn, is er in de Herfstvakantie ‘turbozwemmen” in
het Hofbad. Dit zijn twee gratis zwemlessen van ieder twee uur op de
dinsdag- en donderdagochtend, waarbij de leerlingen extra kunnen oefenen. De leerlingen die dat betreft hebben hierover een brief ontvangen en hebben zich hiervoor opgegeven. Wij adviseren u om gebruik te
maken van het aanbod, omdat het de kansen voor het behalen van het
eerste zwemdiploma beduidend vergroot.
Startgesprekken leerlingen groep 8
In tegenstelling tot wat er op de schoolkalender staat, vinden de startgesprekken voor de ouders en leerlingen van groep 8 plaats op
woensdag 30 oktober a.s. in plaats van op woensdag 6 november. Dit
in verband met de nationale onderwijsstaking. Tijdens dit gesprek zullen de ouders en leerlingen ook het voorlopig schooladvies van ons
ontvangen. Met het voorlopig schooladvies kunnen ouders en leerlingen zich gaan oriënteren op een school voor Voortgezet Onderwijs
voor hun kind(eren) na groep 8. Vanaf januari 2020 vinden de ‘open
dagen’ op de scholen voor Voortgezet Onderwijs plaats. Het is de bedoeling dat bij het gesprek ook het kind aanwezig is.
Schoolgruit
Zoals voorgaande jaren hebben wij ons als school
weer ingeschreven om deel te nemen aan het Europese schoolgruitprogramma. Gelukkig zijn wij
als school weer ingeloot. Vanaf de week van 16
november krijgen wij weer drie maal per week
voor alle leerlingen gratis groente en/of fruit geleverd. Dit gruit wordt dan in de ochtend bij het
tussendoortje door de leerlingen genuttigd. Vanaf
dat moment hoeft u op de gruitdagen geen
‘eetbaar’ tussendoortje aan uw kind(eren) mee
naar school te geven. Wij zullen u tegen die tijd
op de hoogte brengen welke dagen de gruitdagen worden.
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Herfstvakantie 21 oktober t/m 01 november
Op maandag 21 oktober a.s. start de Herfstvakantie. Alle leerlingen zijn
deze week vrij. Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en zien
alle leerlingen graag weer terug op school op maandag 28 oktober a.s.
Wij openen onze deuren weer om 08.15 uur.

Het team van OBS Ypenburg wenst u een fijne herfstvakantie toe!!

Op zaterdag 19 oktober, de eerste zaterdag van de Herfstvakantie, is er geen
weekendschool voor de leerlingen van
de groepen 6, 7 en 8.

