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Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van januari 2020. 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).
Gelukkig Nieuwjaar
Wij wensen alle kinderen, ouders en verzorgers het beste toe voor dit jaar. Na de kerstvakantie is de
school weer begonnen. Veel kinderen hebben enthousiast over hun vakantie verteld en waar zij
allemaal van hebben genoten.
In dit jaar willen wij verder bouwen aan een school
waar kinderen, ouders en leerkrachten graag
komen. Een school waar kinderen goed leren, het
geleerde toepassen en waar zij samenwerken en
plezier hebben met elkaar. Tevens willen we graag
met u blijven samenwerken om de kinderen zo goed
mogelijk te begeleiden en te ondersteunen.
Laten we er met elkaar een fijn en goed schooljaar
van maken.

MR-verkiezing
De verkiezingen voor de vacature voor MR lid voor het Middelpunt is gesloten en er is een nieuw MR
lid gekozen: Marieke van Werkhoven!
We willen alle ouders bedanken voor het stemmen en de overige kandidaten ook voor het aanmelden.
Hoe leuk is het, dat we zoveel enthousiaste ouders hebben, die zich willen inzetten voor de school. Alle
enthousiasme en inbreng is altijd welkom.
U kunt ons altijd bereiken op: mrmiddelpunt@gmail.com of spreek ons aan op het schoolplein, wij
brengen het graag onder de aandacht.

Studiedagen
In de komende periode staan vanaf het begin van het jaar enkele studiedagen ingepland. Dat valt
ongelukkigerwijs samen met de stakingsactie van eind januari. Onze excuses als dat overlast
veroorzaakt.
De studiedagen zijn:
- Dinsdagmiddag 14 januari
- Vrijdag 7 februari
- Maandag 10 februari
Op deze (mid)dagen zullen alle kinderen geen school hebben.
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Staking vanwege het lerarentekort
Eerder kon u al lezen, dat het voor de school een flinke puzzel is om in alle groepen voldoende
leerkrachten te hebben. Op 6 november sloten heel veel scholen hun deuren om een duidelijk signaal
af te geven aan de politiek. Ook wij waren dicht en veel van onze teamleden liepen mee in de
protestmars over de Erasmusbrug. De staking heeft echter niet gezorgd dat de politiek passende en
structurele maatregelen neemt om het lerarentekort op een goede manier aan te pakken.
Wij maken ons zorgen over de toekomst van ons onderwijs. Wij willen goed en toekomstbestendig
onderwijs voor onze kinderen kunnen bieden en dat is steeds lastiger te organiseren.
Eind januari zal er daarom weer een staking zijn. Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari zullen veel
scholen , waaronder Het Middelpunt, hun deuren sluiten als duidelijk signaal, dat de grenzen zijn
bereikt en dat er structureel (dus niet eenmalig) geïnvesteerd moet gaan worden in het onderwijs. We
vinden dat onze leerlingen, uw kinderen, daar recht op hebben!

Organisatie Overblijf
U heeft in een van onze vorige nieuwsbrieven kunnen lezen, dat de organisatie en betalingswijze m.i.v.
heden gaat veranderen in verband met de AVG-wetgeving. We gaan dan starten met een
administratiesysteem “Overblijven met Edith’.
Nog enkele aandachtspunten:
- Het is noodzakelijk om via uw account op de website www.overblijvenmetedtith.nl in te vullen
op welke dagen uw kinderen overblijven. Op school kunnen wij dan zien welke kinderen zijn
aangemeld.
- Vergeet niet om via uw account de machtiging te tekenen.
- In het 2e gedeelte van februari wordt het bedrag over januari afgeschreven.
- Strippen van oude strippenkaarten niet volledig gebruikt? Dit wordt verrekend in de komende
periode.

J. Oudshoorn, directeur
L. Pattiwaël, adjunct-directeur

AGENDA januari / februari
Di. middag 14 januari
Do. 30 en vr. 31 januari
Vr. 7 en ma. 10 februari
Di. 11 februari
Ma.24 t/m vr.28 februari
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Studiemiddag- alle kn. ’s middags vrij
Landelijke onderwijsstaking
2 studiedagen – alle kinderen vrij
Rapport mee
Voorjaarsvakantie
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