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2 maart Sil Terpstra
3 maart Isabel van der Wal
6 maart Ingeborg Rondaan
7 maart Tooske Schrama
7 maart Auke Kroondijk
14 maart Pieter Tigchelaar
26 maart Eline van der Wal
26 maart Joute Schaap
Iedereen van harte gefeliciteerd!!! We wensen jullie een heel fijne dag.
Nieuwe directeur.
Er is een interne procedure opgestart bij de zoektocht naar een nieuwe directeur. Dat
betekent dat er eerst binnen onze vereniging gekeken wordt of en iemand is die
belangstelling heeft om op Mooitaki te komen werken als directeur. Daar zijn een
aantal reacties op gekomen. Komende week zijn daar gesprekken over en hopelijk
komt er dan snel duidelijkheid.
Ouderavond
26 maart willen we graag een ouderavond houden. Hopelijk is er dan ook al duidelijk
wie de nieuwe directeur is zodat we die kunnen voorstellen. We willen dan ook de
uitslag van het tevredenheid onderzoek presenteren en Lydie Sonsma, onze
leesconsulent komt die avond een “boekenproeverij “houden.
Staken
15 maart is een landelijk stakingsdag. Hoewel we vinden dat er zeker iets moet
gebeuren staken we deze keer niet op Mooitaki. De kinderen zijn dus niet vrij.
Schoolkerkdienst.
Op 17 maart houden onze schoolkerkdienst. De dienst begint om 9.30 uur in de kerk
van Bitgummole. Het thema van de dienst is “Mooitaki got’s talent”.
Schoolreizen
Groep ½ gaan op 24 juni op schoolreis
Groep 3 t/m 6 gaan op 19 juni op schoolreis en groep 7 en 8 gaan van 19 t/m 21 juni
op schoolkamp. Waarheen?????????? Dat komt nog.
Juf Lia
Juf Lia is ziek en het lijkt erop dat haar herstel wat langer gaat duren. We zijn druk
doende om de vervanging voor haar goed te regelen maar dat is op dit moment
met het leraren tekort erg lastig. Mocht u in uw kennissenkring nog iemand weten die
een onderwijs bevoegdheid heeft en die een tijdje bij ons wil komen werken dan
horen we dit heel graag.
De ouders van groep 1 en 2 worden via “Mijn School” op de hoogte gehouden van
de vervangingen.
PBS. Waar werken we de komende tijd aan.
a.s. dinsdag hebben we met het team na schooltijd weer een opfris moment voor
PBS. We krijgen dan weer nieuwe inspiratie toebedeeld van een PBS coach. Zo
proberen we PBS binnen onze school levend te houden.
Voor de komende weken staan op ons programma hoe we ons gedragen bij het
naar de WC gaan, op het leerplein ( bijvoorbeeld spreken met fluisterstem), afspraken
op het schoolplein en bij vieringen.

Mooitaki’s info

Wie zijn er jarig de komende maand.

