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Afscheid
Aan het eind van het schooljaar nemen we afscheid van een aantal
collega’s. Juf Renske gaat volgend jaar fulltime op “De Tol” in Zuidlaren
werken. Haar taken op de woensdagmorgen en de donderdagmiddag
zullen worden overgenomen door juf Elly Wiersema. Juf Elly is al
werkzaam bij CONOD, op “De Wegwijzer” in Tweede Exloërmond. We
zijn blij dat juf Elly ons team komt versterken.
Juf Karin, onze onderwijsassistente gaat volgend schooljaar volledig op
de Rehobothschool in Valthermond aan het werk. Ook nemen we aan
het einde van het schooljaar afscheid van juf Jeanine. Juf Jeanine is
momenteel met zwagerschapsverlof. Ook van haar vervangster, juf
Aniek, nemen we afscheid.
We zijn in gesprek met een kandidate die de uren van Karin en Jeanine
in gaat vullen.
We bedanken Karin, Jeanine en Renske voor het werk dat zij voor onze
school gedaan hebben en wensen ze alle goeds toe voor de toekomst.

Actie

Uit de brief van het Pofront:
Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten
van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs
en de toekomst van uw kinderen. In deze brief leggen we u uit waarom wij ons
zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp.
De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor
gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe
leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een
lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.
In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep
POinactie (PO = primair onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en
FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze
problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft
dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het is
vijf voor twaalf!
We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen
gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten
horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het
prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met
onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van
onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.
U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke
stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en
kennissen.
Op 27 juni zullen de basisscholen in Nederland een uur later opengaan dan
normaal. Deze dag wordt ook de petitie overhandigd aan premier Rutte.
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Agenda
19-06-2017 Groep 6/7/8 naar de
bieb.
20-06-2017 Juf Pauline afwezig
i.v.m. directieoverleg. Meester
Bernard groep 6/7/8
20-06-2017 Groep 6/7/8 Pieter
Roelf concert in Geert Teis
22-06-2017 Mieke komt dansen
met groep 5/6/7/8
26 t/m 30 juni Toetsweek
27-06-2017 De school begint om
9.30 uur
27-06-2017 Dansvoorstelling
o.l.v. Mieke.
29-06-2017 Schoolfotograaf
29-06-2017 Vergadering MR
30-06-2017 Gezellige
schoolavond, aanvang 17.30 uur

Verjaardagen
21-06 Sebastiaan uit groep 1
29-06 Noor uit groep 2

Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het
onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties
kinderen! Waaronder die van u.

We zullen op School 59 meedoen aan deze actie, net als op alle
andere CONOD-scholen. Dat betekent dat we dinsdag 27 juni het
eerste uur geen les geven. De school zal ook niet open zijn. Vanaf 9.15
zal er pleinwacht zijn en kunnen de kleuters in hun klas gebracht
worden. Om 9.30 beginnen we met de lessen.

Dansvoorstelling
Gedurende het schooljaar hebben alle kinderen danslessen gehad
van Mieke Landman. Op dinsdagmiddag 27 juni geven de kinderen
een voorstelling om aan alle ouders te laten zien wat ze het afgelopen
jaar allemaal geleerd hebben. De voorstelling begint om 14.00 uur en
we hopen natuurlijk dat er veel ouders (of andere belangstellenden)
komen kijken.

Activiteiten bovenbouw
Op maandag 19 juni gaan de kinderen van groep 6/7/8 een bezoek
brengen aan de bibliotheek. We vertrekken om 10.00 uur op de fiets.
Op dinsdag 20 juni gaan de kinderen naar het Pieter Roelf concert in
Geert Teis. We vertrekken om 9.00 uur met de auto.

Gezellige schoolavond
Op vrijdagavond 30 juni vanaf 17.30 uur organiseert de ouderraad de
gezellige schoolavond. Het thema is dit jaar: “beachparty 59”. Het
kleuterplein zal een zomers tintje krijgen en er zullen volop hapjes en
drankjes te koop zijn. In school hangen lijsten waarop u aan kunt geven
welke hapjes u wilt klaarmaken.

Logopedie
Alle kinderen in de leeftijd van 4,9 t/m 5,9 krijgen vandaag een
oudervragenlijst spraak-taalscreening mee. Wilt u de ingevulde lijst
morgen, of uiterlijk maandag weer op school inleveren?

Schoolfotograaf
Op donderdagmiddag 29 juni komt de schoolfotograaf alle kinderen
op de foto zetten. Jongere broertjes en zusjes kunnen om 15.15 op de
foto.

Bijbelrooster
19 t/m 23 juni 2017
Eneas wordt beter, Handelingen 9:32-35
Tabita wordt beter, Handelingen 9:36-43
Petrus wordt bevrijd door een engel, Handelingen 12:1-19
26 t/m 30 juni 2017
Barnabas en Saulus gaan op reis, Handelingen 13:1-12
Paulus vertelt over God, Handelingen 13:13-49
Paulus en de waarzegster, Handelingen 16:11-18

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 29 juni.
Met vriendelijke groet namens het team, Pauline Bokhorst
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