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Kerstmarkt

Huisvesting

Staking

Beste ouders/verzorgers,

Huisvesting

Allereerst wens ik u allen een mooi, gezond en
voorspoedig nieuwjaar toe. Wij zijn weer voortvarend
gestart op school na alle festiviteiten.
Vlak voor de kerstvakantie hadden wij een zeer
geslaagde kerstmarkt. Prachtige kramen met
enthousiaste leerlingen en personeelsleden die de
meest uiteenlopende zaken aan de man cq vrouw
brachten. De opbrengst dit jaar was een stuk hoger
dan vorig jaar en de drie goede doelen: Save the
Children, Metakids en de Stichting Aap kunnen
ieder 700 euro tegemoet zien. Onze leerlingen
van de leerlingenraad hebben de cheques met
veel plezier overhandigd. Ralph, vrijwilliger voor
de Stichting Aap was zelf zo trots als een aap met
het mooie bedrag. Ook van Metakids kregen wij
een dankbare reactie op onze actie. Ik blijf het toch
supermooi vinden dat we ieder jaar weer in staat
zijn om organisaties te ondersteunen die het net
even wat harder nodig hebben dan wijzelf.

Met betrekking tot de nieuwbouw moeten we pas
op de plaats maken. Na de crisis is de bouw in het
algemeen zo aangetrokken dat we vele miljoenen
te kort komen om de geplande nieuwbouw
nu te realiseren. Dit betekent o.a. dat onze
samenwerkingspartner Het Berkenhofcollege op
zeer korte termijn op zoek gaat naar een alternatieve
schoollocatie, in verband met de zeer slechte staat
van hun schoolgebouw. Dit alles neemt niet weg
dat ik nog steeds vind dat de leerlingen van het
Breda College een schoolgebouw verdienen dat
inspirerend, modern en uitdagend is. Het bestuur
van INOS en de directie van de school gaan opnieuw
zoeken naar alternatieven voor onze leerlingen en
collega’s.

Met vriendelijke groet,
Ton Metselaar,
Directeur

Staking
Zoals u uit de pers heeft kunnen vernemen
hebben een aantal vakbonden aangekondigd om
een algemene staking uit te roepen voor het hele
onderwijs op vrijdag 15 maart. Als school moeten
we eerst inventariseren hoeveel medewerkers die
dag willen staken. Houdt u deze dag alvast in het
achterhoofd als mogelijk vrije dag voor uw kind. Wij
hopen u begin februari te kunnen vertellen wat er
verder gaat gebeuren.

Wat te doen bij heel slecht weer?
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Nu het weer winters wordt buiten, komen er ook
vragen over hoe te handelen bij gladheid. Voor
u is het belangrijk om te weten hoe school hierin
handelt.
Of de taxi of bus rijdt, is een zaak van de vervoerder
en als er niet gereden wordt zal dit met u besproken
moeten worden. U meldt als uw kind niet naar
school kan komen. De school zal tussentijds
nooit leerlingen naar huis laten gaan, ook niet als
chauffeurs hier om vragen. Het kan niet zo zijn dat
we het risico lopen dat een leerling alleen thuiskomt
onder schooltijd. Als u het echt niet verantwoord
vindt dat uw zoon of dochter vanwege extreme
weersomstandigheden met de fiets naar school
komt , meldt u dit aan school. Het is ouders in deze
uitzonderlijke gevallen toegestaan zelf hun kind
(tussentijds) op te halen van school.

