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19 t/m 22 juni

Cito toets week

22 juni

Merke vergadering

23-24-25-26 juni

Leerlingen vrij.

26-27-28 juni

Schoolreisje gr. 7-8

27 juni

Aktie dag – school start vanaf 9.30 uur

27 juni

Schooreisje gr. 3-4-5-6

6 juli

Rapportgesprekken

11 juli

Rapportgesprekken

12 juli

Rapport mee aan leerlingen
Sportdag gr. 7-8
Oud papier

14 juli

Innovatorium gr. 7-8

17 juli

KH 2018

19 juli

Afscheid groep 8

21 juli

Laatste schooldag / spelletjes dag

22 juli t/m 3 september

Zomervakantie

Op dinsdag 27 juni zullen veel basisschoolleerkrachten in Nederland een uur later starten met hun les dan normaal. Zo ook
het team van o.b.s. De Pôlle.
De organisaties die verenigd zijn in het PO-front hebben tot deze prikactie opgeroepen om hun boodschap aan de politiek
kracht bij te zetten. Zij / wij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige
salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. Op 27 juni zullen zij hierover een petitie aanbieden in Den Haag.
De prikactie op 27 juni betekent concreet dat de leraren de school een uur later open doen. De leraren komen later op
school of geven het eerste uur geen les. In ons geval betekent dit concreet:
Groep 1-2

Om 9.30 uur starten de lessen in deze groep.

Groep 3-4-5-6

Om 9.30 uur vertrekt de bus naar Appelscha.

Groep 7-8

Zij zijn op kamp in Kollumerpomp. Er wordt nog gedacht over een
mogelijkheid om tussen 8.30 en 9.30 uur het werk stil te leggen. Dit kan
alleen maar als er wel toezicht is van derden.

Het is natuurlijk logisch dat leerkrachten aan de bel trekken. Ze doen dat voor henzelf én voor uw kind, hun leerling.
Wellicht wilt u als ouder ook deze actie ondersteunen, omdat het ook gaat om de toekomst van uw eigen kind. U kunt dan
dit aangeven via:
http:www.pofront.nl/petitie
Tot nu toe is dit meer dan 200.000 x ondertekend.
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