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Stakingsdag 12 december 2017

Alle kinderen stonden vanmorgen rond 8.50 uur
op het schoolplein klaar om de Sint en zijn gevolg
weer te begroeten bij zijn jaarlijkse bezoek aan de
school.
De Sint had weer een ludieke manier bedacht om
op school te arriveren. Hij kwam in een bakfiets.

Gisteren hebben we in het schoolteam gesproken
over de eventuele staking op dinsdag 12
december a.s. Binnen de school bestaat een
actiebereidheid van 100%. Dit betekent dat de
school volgende week dinsdag gesloten zal zijn.
Vanmiddag kwam het bericht van het PO-front
binnen dat het overleg van vandaag niets heeft
opgeleverd. De staking gaat dus definitief door. In
de vorige nieuwsbrief heb ik u verteld waarom we
deze staking ondersteunen.

Hieronder staat een stukje van Sam&Ko. Mocht u
uw kinderen deze dag niet ergens onder kunnen
brengen, dan bieden zij tegen betaling opvang
aan.

We bedanken de OR voor de prima organisatie
van deze dag.
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Opvang 12 december door Sam&KO
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Ongetwijfeld heeft u vernomen dat leerkrachten
uit het basisonderwijs zich hebben voorgenomen
om op dinsdag 12 december te staken, als de
overheid voor 5 december 2017 geen extra geld
vrijmaakt voor het basisonderwijs. Dit betekent
dat dan veel basisscholen gesloten zijn op dinsdag
12 december.
Hoewel deze staking nog onder voorbehoud is,
vindt Sam&ko het belangrijk om u nu al gerust te
stellen. Om u en uw kinderen te helpen bieden wij
daarom op 12 december extra opvang aan.
Heeft u 12 december opvang nodig? Wij bieden
tijdens deze dag opvang aan van 08.00 uur tot
eindtijd normale schooldag.
Heeft u een 52
weken contract en
neemt u opvang
op de dinsdag af,
dan kunt u
kosteloos gebruik
maken van onze opvang op 12 december. Neemt
u geen opvang af op de dinsdag of heeft u een 40
weken pakket, dan kunt u de opvang op deze dag
bijkopen. Het uurtarief voor de opvang op deze
stakingsdag (52 weken pakket) is € 6,81 per uur en
€ 7,59 per uur als u een 40 weken pakket bij ons
afneemt.
Ook kinderen van ouders die geen opvang bij ons
afnemen zijn welkom. Zij kunnen opvang afnemen
voor € 7,59 per uur.

aanmelding voor de opvang op deze dag zo spoedig
mogelijk weten waar uw zoon of dochter wordt
opgevangen. Uiterlijk vrijdag 8 december verneemt
u dit van ons.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact
met ons op. Wij helpen u graag!
Met vriendelijke groet,
Barbara Mannaart
Sam&Ko
Schoolfoto’s
Afgelopen week heeft de OR de verkoop van de
schoolfoto’s geregeld.
Mocht u niet in staat zijn geweest op die momenten
de foto’s op te halen en u wilt ze toch nog kopen,
neem dan even contact met mij op.

Agenda
 20 december 2017
Kerstdiner leerlingen 17.00 uur-18.30 uur
 22 december 2017
Periode afsluiting groepen 1/2b, 5, 6/8 en 7.
Begin kerstvakantie, alle leerlingen om 12.00
uur vrij.
 23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Kerstvakantie

Aanmelden?
Wilt u opvang op 12 december bij ons afnemen?
Neem dan voor vrijdag 8 december contact op
met onze afdeling Klantenservice, zij zijn
bereikbaar op 0570 – 85 71 00 of via
info@samenko.nl kunt u uw kinderen aanmelden.
De locatie waar wij de opvang aanbieden kan
afwijken van uw normale locatie. Wij laten u na
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