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Schoolnieuws

Belangrijke data:

- 10-02 Rapport mee naar huis

- 17-02 Alle leerlingen 12.30 uur vrij

- 20-02 Start voorjaarsvakantie

- 27-02 Alle leerlingen weer naar school

Zelftesten

Op school hebben we nog een ruime voorraad

zelftesten. Deze zijn volgend schooljaar over

de datum en niet meer bruikbaar. Indien u

zelftesten wenst, kunt u deze bij Jeroen

ophalen. Mogelijk kent u mensen in uw

omgeving die, bij gelegenheid, gebruik willen

maken van deze zelftesten.

Schoolfruit

Komende week, op maandag, ontvangen we

komkommer, mandarijn en sinaasappel. Bij het

meegeven van fruit kunt u hier  rekening mee

houden.

De 20 weken gratis schoolfruit zit er bijna op.

Dit betekent dat wij na de 20 weken geen fruit

meer ontvangen. Voor de volgende ronde

zullen wij ons weer inschrijven. Wanneer ik

langs de groepen loop zie ik dat wij met elkaar

verantwoord omgaan met voeding. De bakjes

van de kinderen zijn rijk gevuld met fruit of

groente. Dit vinden wij net als u erg belangrijk.

Samen zijn wij de “gezonde” school.

College van Bestuur Flores op bezoek

Vorige week dinsdag ontvingen wij Silvia en

Ina onze twee directeur bestuurders van Flores

op school. Van 08.30 uur tot 12.30 uur hebben

zij met leerkrachten gesproken, groepen

bezocht en de schoolontwikkeling bekeken.

Wij doen het goed als school en we zijn trots

wat wij als team met onze leerlingen bereiken.

Hieronder een reactie van Ina op LinkedIn:
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Opvang nieuws

Personeel

Zoals jullie allemaal al hadden gehoord, is

Nathalie op dinsdag 31 januari voor het laatst

op de Pantergroep. Nu heeft ook Marijke

aangegeven dat zij een andere werkplek

binnen Skar heeft gevonden die een stuk

dichter bij haar huis is.  Marijke zal eind

februari de overstap gaan maken.

Dit betekent dat wij heel hard op zoek gaan

naar nieuwe collega's bij de BSO.

In de tussentijd zullen wij meer gebruik

moeten gaan maken van onze flexibele inval

poule binnen Skar.

Jullie kunnen ons hierbij helpen, mocht u

kind(eren) niet komen naar de BSO, meldt ze

dan tijdig af in ons ouderportaal.

Dit geldt ook voor de carnavalsvakantie,

hiervoor zijn we alweer druk met onze

activiteiten planning en is het fijn te weten

hoeveel kinderen er gaan komen.

Mocht ik nieuws hebben over ons personele

plaatje, zal ik dit zo snel als mogelijk met jullie

delen.

Alvast bedankt voor jullie medewerking!


