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Maandag 09 november 2020
Belangrijke data:
Vrij. 6 nov.
Woe. 11 nov.
Vrij. 13 nov.
Ma. 16 nov.
Vrij. 20 nov.
Vrij. 4 dec.
Vrij. 4 dec.

Leerlingenraad
MR vergadering
Studiemiddag (alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij)
Lootjes trekken
Leerlingenraad
Sinterklaasviering
Studiemiddag(alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij)

Nieuws van de school
Regel van de week:
Ik let op mijzelf

Sinterklaas
Dit jaar komt Sinterklaas binnen op zaterdag 14 november.
De gemeente Almere heeft een passende oplossing bedacht voor de intocht in Almere.
Ook wij hebben als school onze aankomst aangepast naar de maatregelen rondom
corona.
Op maandag 16 november zullen de bovenbouw kinderen lootjes trekken. Op vrijdag 13
november krijgen zij hierover een brief mee.
Op vrijdag 4 december komen de kinderen op normale wijze naar binnen, via de voor
hen dagelijkse route.
Na een klassikale start zullen we met alle klassen naar de speelzaal gaan voor de
Sinterklaasviering.
Op 4 december hebben de kinderen een halve dag school; ze zijn om 12 uur vrij.
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Nieuws van de opvang
Bij het kinderdagverblijf hebben we het over het thema: herfst.
We zijn buiten met elkaar op zoek gegaan naar verschillende
kleuren bladeren.
Deze hebben we met elkaar op het raam geplakt. Dat was een
feest om te doen.
We leren op deze manier de verschillende kleuren
en ook tellen nemen we hierin mee.
Ook lezen we veel boekjes over de herfst en zingen
we liedjes.
Eén van de liedjes die we zingen is:
TSO Nieuws
I.v.m. zijn vaderschapsverlof zal Brandon vanaf 30
november 2020 t/m 17 januari 2021 afwezig zijn.
Wie zijn TSO coördinatie taken zal overnemen,
laten wij u nog weten.
TSO vacature m/v 0 uren: Het Meesterwerk.
Voor de tussen schoolse opvang (TSO) van GO! zijn wij opzoek naar gedreven en
gepassioneerde medewerkers.
•
Vind jij het net als wij belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en kun jij een
actieve rol spelen in de zorg en activiteiten voor kinderen?
•
Ben je beschikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag tussen 11.3013.30 uur?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat kun je GO! Kinderopvang bieden?
•
Je maakt een bewuste keuze om te werken met/voor deze doelgroep;
•
Je bent gedreven en enthousiast;
•
Je stimuleert en motiveert kinderen;
•
Je kunt open communiceren en feedback geven en ontvangen;
•
Je bent efficiënt en gestructureerd.
Meer informatie en solliciteren
•
GO! hanteert de CAO Kinderopvang;
•
De salarisbandbreedte voor deze functie is schaal 3 van de CAO Kinderopvang;
•
Voor het werken als TSO medewerker is ervaring in het werken met kinderen
vereist. Je hoeft hiervoor geen specifieke opleiding te hebben. Het overleggen van een
VOG is onderdeel van het aannamebeleid.
Wil je meer weten over deze functie neem dan contact op met Diane Meijer op
telefoonnummer 06-14218372 of via d.meijer@go-kinderopvang.nl.
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