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Nationale staking vrijdag 15 maart (Parkschool gesloten)
Op vrijdag 15 maart is de Parkschool gesloten vanwege de nationale staking in het onderwijs. De leerkrachten van de Parkschool hebben massaal gehoor geven aan de oproep van de
bonden om op vrijdag 15 maart het werk neer te leggen. Een
staking is niet leuk. De leerkrachten zijn zich bewust dat onderwijs niet de enige sector is die kampt met werkdruk en tekorten. De kwaliteit staat in het hele onderwijs -van het primair
onderwijs tot en met de universiteiten onder druk. Dat komt
door de hoge werkdruk, achterblijvende salarissen, kortingen
op de financiering voor het onderwijs op de scholen en de
personeelstekorten. Hierdoor zijn we zelf ook al genoodzaakt
geweest om groepen vrij te geven. We hopen op uw begrip en
gaan ervan uit dat u zelf opvang regelt voor uw kind(eren) op
vrijdag 15 maart.

Wijziging datum Parkfestival groep 1/2a en 5a
Vanwege de staking op 15 maart is de Parkschool gesloten. Het
geplande Parkfestival van groep 1/2a en 5a is daardoor verplaatst naar vrijdag 22 maart. De kinderen van de betreffende
groepen hebben ook een brief op papier meegekregen vandaag.
Nieuwe collega (intern begeleider)
Na de voorjaarsvakantie komt Froukje van den Berg onze intern
begeleider Martha Pieper ondersteunen in haar werkzaamheden bij ons op school. In de volgende Parkpost stelt Froukje zich
aan u voor.
Rapporten
Enkele leerkrachten missen nog rapporten van kinderen. Heeft u
nog een rapport thuis liggen? Graag maandag na de vakantie
meegeven met uw kind zodat woensdag de rapporten weer
mee kunnen worden gegeven met de kinderen.
Alvast dank!
Schoolreisgelden
Denkt u nog aan het overmaken van de schoolreisgelden?
Groep 1 en 2: € 17,50
Groep 5 en 6: €35,00
Groep 3 en 4: € 32,50
Groep 7 en 8: €110,00

‘Prestatie… met passie & plezier’

