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Informatie-lawine
Van ouders krijg ik terug dat ik wel heel erg veel tekst in het Schakeltje prop. Nieuws
wat ook via Parro gedeeld kan worden, omdat het specifiek voor één groep bestemd is.
Nieuws wat wellicht informatief is, maar niet noodzakelijk om te lezen.
Ik ga me beperken. Het eerste Schakeltje van de maand zal iets uitgebreider worden,
maar in de andere zal alleen het nieuws gedeeld worden dat u echt moet weten.

Oliebollenactie
De Ouderraad heeft een actie opgezet om geld op te halen voor onze leerlingen. Wat
een gaaf initiatief! Er worden heerlijke oliebollen gebakken door een goede bakker.
Onder de link leest u er meer over. Deze flyer is gisteren ook met de leerlingen
meegegeven.
Met het geld van de Voorjaarsmarkt
is een schaduwdoek besteld, dat op
het plein van Schakel 1 geplaatst
gaat worden. Als de zon weer
kracht krijgt, zijn uw kinderen goed
beschermd!
De penningmeester van de
Ouderraad is blij met alle vrijwillige
bijdragen die binnendruppelen. De
ouders die nog niet gereageerd
hebben, krijgen binnenkort een
herinnering.

Zorgen om meester Anton
Deze week is meester Anton een aantal keer in het Academisch ziekenhuis in Groningen,
omdat er op een controle op de CT-scan meerdere plekjes op de longen te zien waren.
Er wordt gedacht aan een andere mutatie van de kanker. Daarom moet Anton een
bronchoscopie ondergaan, een vervelend onderzoek. Daarna breekt opnieuw een
onzekere tijd aan met wachten, hopen en bidden op een goede uitslag. We wensen
Anton alle goeds toe onder de zegen van onze God.

Vervanging
Wrang is dat meester Anton deze maand een jaar ziek is en om die reden hersteld
moeten worden gemeld. Omdat juf Melissa benoemd is op re-integratiebasis, is zij met
ingang van deze week voor 3 dagen op de Rank begonnen. Meester Anton zal haar taken
gedeeltelijk overnemen, maar met de verwachte uitval wegens aanvullende
behandelingen, weten we al dat dit regelmatig onderbroken zal worden.

Herstel meester Theo
Afgelopen vrijdag is meester Theo geopereerd aan het gezwel in zijn rug. Het was een
flinke ingreep, maar nu is Theo thuis en mag hij uitzien naar een volledig herstel! We
danken God dat Hij er bij is in deze spannende tijd!

Agenda november
Dag
Di
Di

Datum Tijdstip
Activiteit
12
19.30-21.00 Medezeggenschapsraadvergadering
26
20.00-21.30 Ouderraadsvergadering

Met vriendelijke groet, namens de collega’s, Ruud Vogel, directeur
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