Nieuwsbrief
CBS Het Middelpunt
- nummer 1920.03 - nov 2019
bbbAAAugustusseptember2018

Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van november 2019. Heeft u na het
lezen of op een ander moment vragen, dan bent u van harte
uitgenodigd om binnen te stappen. Door met elkaar in gesprek te
gaan kunnen we ontdekken wat er mogelijk is (010-4168762).

Staking woensdag 6 november (herhaling)
U heeft het vast al gehoord, er is wederom een landelijke staking
aangekondigd in het onderwijs op woensdag 6 november.
Aanleiding hiertoe is Prinsjesdag, waarin de beweging voor het
onderwijs weinig passend is. Daarnaast is het leerkrachtentekort groot
en wordt steeds groter! Zo is er een school die, onder andere door het
tekort aan leerkrachten, de deur heeft moeten sluiten. Natuurlijk is dit
kort door de bocht en kan het verhaal uitgebreider verteld worden.
Feit blijft dat we ons zorgen maken over de toekomst van het vak en
over het onderwijs aan uw kinderen. Hoe kunnen we dit blijven
waarborgen?
Op woensdag 6 november zal Het Middelpunt dan ook gesloten zijn.
Dat betekent, dat de school die dag geen opvang biedt.
p.s.: Er zijn initiatieven voor een Rotterdamse onderwijs protestmars, als dit doorgaat nodigen wij u
uit om hierbij aan te sluiten.

Nationaal schoolontbijt
Ook dit jaar zijn we weer ingeloot voor het Nationaal Schoolontbijt. We starten vrijdag 8 november
met alle kinderen op school met een ontbijt. U kunt uw kind deze dag dus voor één keer zonder eten
naar school sturen.
Aan de week van Het Nationaal Schoolontbijt nemen elk jaar zo’n 500.000 kinderen deel, op ruim
2.500 basisscholen. Zo ervaren ze hoe leuk en belangrijk het is om de dag gezond te starten. Kijk voor
meer informatie op www.schoolontbijt.nl.
Elk jaar kiest het Nationaal Schoolontbijt een goed doel dat draait om kinderen. Dit jaar is dat ‘Het
Vergeten Kind’. Deze stichting zet zich in voor kinderen die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel
problemen zijn. Zodat deze kwetsbare kinderen weer rust en aandacht vinden en zich op hun
toekomst kunnen richten.
Wilt u uw kinderen zelf een bord, bestek en een beker meegeven in een plastic tas? Dat scheelt weer
veel afval. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Te laat komen
Wij merken dat er de laatste tijd veel kinderen te laat op school komen. Het is natuurlijk erg vervelend
voor een klas als ze telkens gestoord worden door te laat komende kinderen die na de start naar binnen
willen.
Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn. Alvast bedankt voor uw medewerking.
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EHBO-bijeenkomst voor ouders….door ouders

Wat een supermooie ervaring! Drie ouders van onze kinderen hebben deze ochtend verzorgd, dank je
wel! Door de inzet van de deskundigheid van deze ouders zijn op die ochtend andere ouders wijzer
geworden. Zij informeerden en oefenden het verlenen van adequate begeleiding van EHBO bij
kinderen.

Uitnodiging ‘kijkuurtje’
Op vrijdag 29 november worden alle ouders vanaf 11.45 uur uitgenodigd voor het ‘kijkuurtje’. U kunt
dan het werk van uw kind(eren) in de klas komen bekijken. Uw kind mag zelf zijn of haar werk aan u
laten zien en erover vertellen.
Techniek-project
In de komende periode werken de kinderen weer aan een nieuw Techniek-project “maak je eigen
controller.
De leerlingen ontdekken hoe een stroomkring werkt en hoe het is om zelf onderdeel van een
stroomkring te zijn. Ook doen ze onderzoek naar geleiders en isolatoren. Daarna ontwerpen, testen en
presenteren ze hun eigen controller voor een spel of een muziekinstrument.
Afhalen kinderboekenweekgeschenk
Boekjes van het zgn. ‘kinderboekenweekgeschenk’ kunt u ophalen met bonnetje bij Annelies, onze
conciërge. Dit kan uiterlijk tot en met maandag 18 november!
J. Oudshoorn, directeur
L. Pattiwaël, adjunct-directeur

AGENDA november/december
Di. 5 november
•
Wo. 6 november
•
Do. 7 november
•
Vr. 8 november
•
Vr. 29 november
•
Do. 5 december
•
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Schoolfotograaf
Stakingsdag – geen school
Schoolfotograaf
Schoolontbijt
11.45 -12.15 uur Kijkuurtje
Sint-viering- kinderen ’s middags vrij.
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