Nieuwsbrief 11 november 2017

Beste ouder(s) verzorger(s),
Welkom!
In groep 1 is Joep Lukkien gestart en wij heten hem van harte welkom op onze school. Joep, we
wensen je een fijne en leerzame tijd!

Staking 12 december
U heeft vast al gehoord of gelezen dat de onderwijsbonden hebben afgesproken dat zij in gesprek
zullen gaan met de nieuwe minister van onderwijs. Binnen het basisonderwijs wordt gesproken over
meer geld voor het verminderen van de werkdruk en salarisverhoging. Het overleg hierover vindt in
de komende periode plaats. Wanneer dit gesprek te weinig oplevert, zullen de bonden weer een
staking uitroepen en wel op dinsdag 12 december. In de week van 4 december wordt dit duidelijk.
Natuurlijk willen wij dit overleg afwachten, maar we begrijpen ook, dat we u als ouder met een groot
probleem opzadelen als we pas enkele dagen van tevoren laten weten wat onze school doet.
Vandaar dat we als team een besluit hebben genomen.
De meerderheid van de teamleden heeft aangegeven, dat zij deel zullen nemen aan de staking,
wanneer deze door de bonden wordt uitgeroepen. Dit betekent, dat u er vast rekening mee kunt
houden, dat de school op dinsdag 12 december gesloten is.
Misschien denkt u: “Waarom staken, er is in het regeerakkoord toch geld opgenomen voor het
basisonderwijs?”
Dat klopt, er zijn toezeggingen gedaan t.a.v. de werkdruk en het salaris van leerkrachten. Het
toegezegde bedrag ligt echter ver onder het gevraagde bedrag. Daarnaast zijn de toegezegde gelden
voor werkdrukverlaging (430 miljoen) grotendeels pas beschikbaar in 2021, terwijl de werkdruk nu
door veel leerkrachten en leerlingen gevoeld wordt. Zoals het er nu naar uit ziet, is er voor het
komende jaar slechts 10 miljoen beschikbaar. Voor bijv. de klassengrootte op onze school betekent
dit, dat dit gelijk blijft. En daarnaast wordt er ook nog flink bezuinigd, o.a. op gelden voor passend
onderwijs. Wij willen Passend Onderwijs een kans geven, maar wel met voldoende middelen!
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/problemen-primair-onderwijs-te-groot-stapjes-kabinet-te-klein
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/onverantwoord-kabinet-bezuinigt-toch-op-onderwijs

Schoolfoto
Op donderdag 23 november wordt zoals bekend de schoolfoto gemaakt. De kinderen komen
individueel liggend op de foto. Het is niet handig om deze dag de kinderen een panty of maillot aan
te trekken. Wilt u hier rekening mee houden?

8.30 uur…? We willen beginnen!
Ouders en verzorgers van kinderen in groep 1 nodigen we van harte uit om mee te lopen met hun
kind naar de groep. De leerkracht wil om 8.30 uur echter graag starten met de begeleiding tijdens de
inloop. We willen iedereen verzoeken om voor dit tijdstip afscheid te nemen van hun kind.

Muziekles
Op donderdagmiddag hebben we in de hele school lessen techniek, muziek, tekenen en
handvaardigheid. De lessen muziek worden net als het afgelopen jaar verzorgd door Margo Deterd
Oude Weme. Zij is naast ouder van onze school ook muziekdocent.

Nieuwe materialen onderbouw
De kinderen in groep 1-2 zijn heel blij met de nieuwe materialen die zijn aangeschaft, zoals
zandbakmaterialen, puzzels, spelletjes en paardenteugels. En binnenkort komt er ook nog een nieuw
speelhuisje op hun plein dankzij een bijdrage van de Oudervereniging!

