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Wat fijn om elkaar afgelopen maandag weer fris en fruitig op school te zien!
We hopen dat iedereen heeft genoten van een fijne Kerstvakantie met mooie feestdagen.
Samen met kinderen en ouders hebben we getoast op een prachtig 2020!
Maar ook via deze weg willen wij, namens het team, u allemaal een gelukkig nieuwjaar
wensen!
Voor de Kerstvakantie is meester Erik al gestart op de Zonnewijzer en sinds 1 januari heeft
ook juf Stephanie officieel haar start gemaakt. Wij prijzen de betrokkenheid van ouders bij de
school en we zien hier een grote kracht van de Zonnewijzer.
De komende periode zullen wij gebruiken om de school nog beter te leren kennen, om vanuit
daar te kijken waar de Zonnewijzer behoefte aan heeft.
Op vrijdag 24 januari 2020 zal er een interne analyse plaatsvinden om de school volledig in
kaart te brengen. Hierbij zullen er klassenbezoeken en gesprekken met teamleden, enkele
leerlingen en ouders plaatsvinden. Wij zien de analyse ook als een 0-meting om zo de
kwaliteit goed in beeld te hebben. Tevens wordt de analyse gebruikt als basis voor het nieuw
op te stellen schoolplan.
Zodra wij verdere informatie hierover hebben, zullen wij deze met u delen.
Meester Erik & Juf Stephanie
De werkdagen van Erik en Stephanie:

Erik
Stephanie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Z
G
Z/G
Z
G
Z*
S
Z
Z

Z= Zonnewijzer G=Golfslag S=studie Stephanie
Z*= In een week zonder studie op dinsdag aanwezig
Agenda
17-01
17-01
23-01
23-01
24-01
30-01 + 31-01
04-02
10-02 t/m 13-02
14-02
15-02 t/m 23-02
16-02
24-02

11.15 uur Theateruurtje groep 7/8
Letterfeest groep 3
15.15 uur Zorgvergadering
19.45 OV-vergadering
Interne analyse op de Zonnewijzer
Staking, Zonnewijzer gesloten
08.45 uur Koffie-uurtje
Zotte week
Carnaval
Voorjaarsvakantie
11.00 uur Gezinsviering Ludgeruskerk Dronten
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij!
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Staking
Zoals wij voor de vakantie hebben aangegeven via een Parro bericht staat er voor
donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 een staking gepland. Sinds de vorige staking zijn er
een aantal maatregelen getroffen en toezeggingen gedaan. Wij als team vinden dit een stap
in de goede richting. Tegelijkertijd zien we nog geen structurele oplossingen voor het
lerarentekort, aantrekkelijkheid van het beroep en het verlagen van de werkdruk. Wij hebben
besloten om deel te nemen aan de staking. De school zal daarom gesloten zijn op
donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020. Wij hopen op uw begrip!
Gezinsviering

Zondag 16 februari vindt in de Ludgeruskerk te Dronten de gezinsviering plaats die door
onze school wordt verzorgd. De viering zal plaatsvinden van 11:00 tot 12:00 uur.
Wij nodigen u van harte uit om bij de viering aanwezig te zijn!
Het belooft een mooie, leuke, verrassende viering te worden. Maar…. daar hebben we wel
leerlingen bij nodig! We hebben zangers en zangeressen nodig voor in het koor en kinderen
die iets willen voorlezen/ uitspelen.
Op school zullen we onder schooltijd de komende weken een paar keer oefenen.
Lijkt het je wat en heb je zin om mee te doen? Geef je dan op via het strookje dat onderaan
de brief zit die vandaag is meegegaan met alle leerlingen.
Theateruurtje groep 7/8

Vrijdag 17 januari zal groep 7/8 vanaf 11.15 uur het theateruurtje verzorgen.
Alle ouders/verzorgers zijn van harte welkom om te komen kijken.

Zonnebrief
De Zonnebrief zal voortaan 1 keer per maand worden gestuurd. Aangezien er veel informatie
via Parro tussendoor wordt verzonden.

