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Gruwelijk eng!

Op de achterkant:

Op woensdag 4 oktober gaat er een spannend weekje beginnen: de Kinderboekenweek heeft namelijk als thema ‘Gruwelijk eng!’ Heb jij dat ook weleens,
dat je een boek niet weg kunt leggen, omdat de spanning steeds meer stijgt?
Op woensdag zullen we de
Kinderboekenweek op
gepaste wijze openen. Wees
gerust. We houden rekening
met de leeftijd van onze
leerlingen.
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Wat gebeurt er op
de J.P. Waale?
 4 okt. Opening
Kinderboekenweek

Staking 5 oktober

 5 okt. Staking
(school = dicht)

Op 5 oktober is de school dicht. Heel veel leerkrachten staken.

 16 t/m 20 okt.
Herfstvakantie

Waarom?
Het lerarentekort loopt snel op. De burn-out percentages in de sector zijn de
hoogste van Nederland. De salarissen blijven mijlenver achter bij vergelijkbare
beroepen. Hierdoor dreigt een geweldig tekort aan
leerkrachten!
De politiek aarzelt om werk te maken van een
aantrekkelijker beroep, met een eerlijk salaris en
een lagere werkdruk. Zij negeren de stormwaarschuwingen, terwijl het water de schoolteams tot
de lippen staat. Het is CODE ROOD in het basis- en
speciaal onderwijs.

* Info-avond (19.00-21.00 uur)
over het VO voor
ouders van gr.7/8:


24 okt op de OBS Anne Frank

 26 okt op de OBS Merwedonk
 1 nov. op Dalton de Poorter
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Lege flessenactie Sint MAarten
De kracht van de natuur … daar kan niemand tegenop. Orkaan Irma
heeft op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius hartverscheurend veel
schade aangericht.
Kunnen wij ons steentje bijdragen aan de wederopbouw? Help mee
en verzamel met onze leerlingen lege statiegeldflessen in! De hele
maand oktober staat op school een krat om statiegeldflessen in te
zetten. De gehele opbrengst wordt aan het Rode Kruis gedoneerd.

ouderkalender

parro

Het heeft véél te lang geduurd (sorry!), maar
binnenkort geven wij de ouderkalender aan de
oudste van elk gezin mee naar huis. Als er behoefte
is aan een extra exemplaar, dan kan dit aan de juf
of meester doorgegeven worden.

Langzaamaan gaan wij over van de geheime
Facebookgroepen naar een andere app: Parro.
Via deze app kunnen we hetzelfde met ouders
communiceren als met FB. Maar met een aantal
grote voordelen: de inhoud is geheel beveiligd
(er komt dus niets op internet te staan) én het is
gekoppeld aan ons leerlingadministratiesysteem. We kunnen dus iedereen bereiken!
Moeten we alleen wel het juiste email-adres
van iedereen hebben. Lever dus a.u.b. snel de
brief in. Dan kunnen wij aan de slag.

Actuele informatie is ook altijd op de kalender via
onze website te vinden:
www.jpwaale.nl/jaarkalender.

herfstvakantie
Van 16 t/m 20 oktober is het herfstvakantie.

