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Verklaring wel/geen bezwaar
beeldmateriaal
Wij hebben nog niet van alle kinderen de
getekende verklaring binnen met daarop
aangegeven of u wel of geen bezwaar
heeft tegen gebruik van beeldmateriaal.
Wilt u, wanneer u dit nog niet heeft
ingeleverd, dit zo spoedig mogelijk doen?
Wanneer wij geen getekende verklaring
hebben moeten wij er vanuit gaan dat wij
geen beeldmateriaal mogen gebruiken.
Staking 12 december?
Zoals u wellicht in de media al heeft
vernomen, is de werkgroep PO in Actie
nog steeds actief na de staking in oktober.
Er wordt in het nieuwe regeerakkoord
geïnvesteerd maar de investeringen zijn
niet genoeg om het onderwijs voor de
kinderen te garanderen. Daarnaast zijn er
toezeggingen die in 2021 pas zullen
worden vormgegeven.
Er is een gesprek geweest met de minister,
Arie Slob, om te onderbouwen wat nu
nodig is om echt tot een verandering te
komen. Dit alles in het belang van het
onderwijs voor de kinderen en ter
bescherming van het vak van de
leerkracht. Uiterlijk 5 december wordt hier
een reactie op verwacht.
Wanneer er geen passende reactie zal zijn,
volgt een landelijke staking op 12
december.
Staken is een persoonlijke keuze, zo ook
voor de collega’s van de Bonifatiusschool.
Wij hebben met elkaar gesproken over
onze mening, over waar wij voor staan en
over het recht om te staken. Hieruit is
gebleken dat als er een landelijke staking

komt, ook wij hier weer aan deel zullen
nemen. Onze school zal die dag dan ook
gesloten zijn.
We hopen dat ouders zich, net als wij,
solidair zullen opstellen met een staking.
We hebben uw hulp hard nodig, met uw
steun staan we namelijk nog sterker!
Schoenmaatjes
In de vorige Boni nieuws hebben wij hier
al uitgebreid aandacht aan besteed. Waar
nog onduidelijkheid over bestaat is het
volgende; “Ben je verplicht om €6,- bij te
dragen aan de verzendkosten?” Nee, dit is
geen verplichte bijdrage maar een
vrijwillige. Vanaf vandaag kunnen de mooi
versierde dozen meegenomen worden
naar school. We verzamelen de dozen in
de hal.
Oproep Bonichoir 2017
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders
of opa’s & oma’s voor ons Bonichoir 2017.
Zing je graag of bespeel je een instrument
en lijkt het je leuk om mee te werken aan
het kerstfeest op donderdag 21 december
a.s.? Meld je dan nu aan bij Cindy of
Mirjam van de OR.

Kerstbomen optuigen
Wie wil er vrijdagmorgen helpen om de
kerstbomen in elkaar te zetten?
We beginnen om 8.30 uur, na een kop
koffie;-). U kunt zich aanmelden bij Mirjam
van de OR of bij de stamgroepleider van
uw kind.

