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Prikbord 23 januari 2020
Agenda
Vrijdag 24 januari
Maandag 27 januari
Donderdag 30 en vrijdag 31
januari
Vrijdag 31 januari

Ouders welkom van
kinderen die
meedoen
Kinderen zijn vrij

Juf Lisette jarig
Staking team KDS

Zonder ouders
Zonder ouders
Alle kinderen vrij

Juf Ingrid Jarig
Juf Jolanda jarig
Rapporten groep 3-8 mee
Deze week oudergesprekken
eindadvies groep 8
Deze week oudergesprekken
groep 1-7
Juf Els jarig
Valentijnsviering
Carnaval (info volgt nog)
Studiedag team

Maandag 3 februari
Dinsdag 4 februari (vanaf)
Maandag 10 februari
Dinsdag 11 februari
Vrijdag 14 februari
Donderdag 20 februari
Vrijdag 21 februari

Broertjes / zusjesviering

Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari Voorjaarsvakantie

Staking
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht
om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun
werkgever. De staking van 30 en 31 januari a.s. is niet een op de werkgever
gerichte staking, maar een politieke staking. Vakbonden en werknemers
hanteren dan het middel van staking om druk uit te oefenen op de politiek. Het
team van de Koning David School maakt zich hard voor de veranderingen die
nodig zijn door gehoor te geven aan de stakingsoproep. Op donderdag 30 en
vrijdag 31 januari zullen de teamleden geen onderwijs verzorgen. Dat betekent
dat de school geheel gesloten blijft en dat uw kind(eren) niet naar school
kan(kunnen). We vinden het vervelend dat we u mogelijk weer organisatorische
overlast bezorgen. We doen dit echter vooral omdat we de kwaliteit van het
onderwijs aan uw kinderen blijvend op alle vlakken willen verbeteren.
Ook als ouders kunt u wat doen. Om het kabinet aan te sporen structureel te
investeren in zowel het primair als voortgezet onderwijs, heeft het tijdschrift
Ouders van Nu een petitie online gezet. De petitie wordt op 30 januari, de eerste
dag van de onderwijsstaking, aan het kabinet gegeven. Dit melden Ouders van
Nu en de Algemene Onderwijsbond (AOb). U kunt de petitie tekenen door op de
volgende link te klikken:
Goed onderwijs: ik teken ervoor!
Als bijlage nogmaals de stakingsbrief van het team van de KDS.

Rapporten
In verband met onze staking worden de rapporten
niet vrijdag 31 januari, maar maandag 3 februari
uitgedeeld.

Aanmelden broertjes/zusjes
Is uw nog niet schoolgaande kind al aangemeld?
Wij gaan binnenkort starten met de planning van
schooljaar 2020-2021. Het is voor ons fijn om de
inzichtelijk te hebben hoeveel kinderen er instromen.
Het inschrijfformulier kunt u ophalen bij Werner.

Oudergesprekken KDS
In de week van 10 februari zijn er tienminutengesprekken op de KDS.
U kunt met de stamgroepleider van uw kind een afspraak maken.

Reminder ouderbijdrage
In de bijlage een reminder voor de betaling van de ouderbijdrage van de
Ouderraad van de KDS. Mocht u dit nog niet betaald hebben, wilt u dit dan
overmaken?
Bij voorbaat dank.

Boeken, wie o wie??
Wij zijn voor de bovenbouw nog steeds op zoek naar een aantal boeken om te
lenen voor ons filmleesproject.
Voor de groepen 5/6 zoeken wij het boek: Dolfje Weerwolfje deel 1

Voor de groepen 7/8 zoeken wij het boek: Harry Potter en de steen der
wijzen

Alvast bedankt!
Groep 5 t/m 8

Bijlagen
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Reminder brief ouderbijdrage Ouderraad
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