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Belangrijke data:
Dinsdag 5 december
Surprise voor alle kinderen van
groep 5, 6, 7 en 8
Woensdag 6 december
Studiedag, alle kinderen vrij
Donderdag 14 december
MR vergadering
Woensdag 20 december
Kerstviering
Vrijdag 22 december
Musical voor alle kinderen

Op dinsdagmiddag werd de schoolfinale van de jaarlijkse Nationale Voorleeswedstrijd
gehouden. De kinderen van groep 6-7-8 luisteren dan naar de klassenkampioenen uit
de groepen 7 en 8. Dit jaar mochten Meike van Grinsven en Teun van den
Boogaard uit groep 7 en Janneke van Helvoirt en Kylie de Rooij uit groep 8 meedoen.
Om beurten lazen ze een stuk voor dat ze goed hadden voorbereid. De jury,
bestaande uit juf Annemiek, juf Annette en juf Jeanne gaf hun vakkundige mening
over het voorgelezen stuk en gingen nadat de vier voorlezers klaar waren, in beraad.
In de tussentijd deden de kinderen mee met een echte Sinterklaasquiz. Toen de jury
terugkwam in de speelzaal maakte juf Jeanne de winnaar van KC de Regenboog
bekend: Kylie mag ons gaan vertegenwoordigen in Venhorst bij de Boekelse
voorleesfinale! Alle deelnemers: hartstikke goed gedaan en Kylie: proficiat met deze
overwinning!

Maandag 25 december tot en
met vrijdag 5 januari
Kerstvakantie
Maandag 8 en dinsdag 9
januari
Luizencontrole
Dinsdag 16 januari
MR vergadering
Maandag 22 januari
Studiedag, alle kinderen vrij
Maandag 5 februari
Rapporten groep 3 tot en met
7
Vrijdag 9 februari
Carnaval
Maandag 12 tot en met 16
februari
Voorjaarsvakantie
Maandag 19 en dinsdag 20
februari
Luizencontrole
Donderdag 22 en maandag 26
februari
Adviesgesprekken groep 8

De peuters zijn druk bezig geweest met het verlanglijstje. Flink scheuren uit de
speelgoedboeken en daarna opplakken.
Nu maar hopen dat Sint en Piet de prachtige kunstwerken ziet.

De actiegroep “PO in actie” heeft gevraagd
onderstaande brief te delen met ouders en
verzorgers. Hierin wordt duidelijk uitgelegd waarom
het onderwijs de noodklok luidt. Wanneer er
komende week geen positieve uitkomst is vanuit het
kabinet, sluiten we met de Regenboog aan bij de
landelijke stakingsdag op 12 december. Deze actie
wordt ondersteund door het bestuur.
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u weet gebeurt er op dit moment veel in
onderwijsland. Graag willen we u op de hoogte
houden van de komende acties en waarom wij actie
voeren.
De actiegroep PO in Actie, waar inmiddels zo’n 45.000
leerkrachten bij aan zijn gesloten, heeft in
maart 2017 een manifest opgesteld (in samenwerking
met de vakbonden en de overkoepelende
organisatie PO-raad, namens de verschillende
besturen). De eisen die gesteld werden, waren 500
miljoen voor werkdrukverlaging en 900 miljoen voor
salarisverhoging.
Op 4 oktober lekte uit dat het kabinet 500 miljoen
klaar had staan voor het verlagen van de werkdruk in
het onderwijs. Helaas bleek dit op 10 oktober in het
regeerakkoord anders.
Voor 2018 is er slechts 10 miljoen gereserveerd om
de werkdruk aan te pakken. Een druppel op een
gloeiende plaat. Het “beloofde” bedrag van 500
miljoen, blijkt in werkelijkheid 430 miljoen te zijn en
dit volledige bedrag komt pas in 2021 beschikbaar.
2021 is echter veel te laat, tegen die tijd zullen er al
bijna 5000 fte tekort zijn in het onderwijs. Dat
betekent dat er in 2021 zo’n 115.000 kinderen in
Nederland zonder leerkracht zullen zitten. In 2025 zal
dit getal zelfs al opgelopen zijn tot 230.000 leerlingen.
Dit is nu echter al te merken: klassen worden
verdeeld of naar huis gestuurd en vacatures blijven
lang open staan.
De vraag voor de salarisverhoging heeft hier ook mee
te maken. We zien dat er een groot verschil
(tot ruim 20%) is tussen de salariswaardering van een
leerkracht PO (primair onderwijs) en VO
(voortgezet onderwijs). Dit, terwijl we eenzelfde hboopleiding hebben gevolgd en vergelijkbare
verantwoordelijkheden en taken hebben. Dit maakt
dat er op dit moment te weinig studenten kiezen voor
het beroep leerkracht PO. Ook stappen er
leerkrachten over van het PO naar het VO.
Deze ontwikkelingen komen het lerarentekort niet
ten goede. Er ligt op dit moment een bedrag van
270 miljoen hiervoor. Een vergelijking: als je bij een
kloof van 900m, een brug van 270m bouwt, dan
heb je niets aan de brug omdat je de kloof nog steeds
niet over kunt steken.

900 miljoen is het absolute minimum om de
salarissen te repareren zodat we leerkrachten in de
toekomst kunnen krijgen en collega’s die het vak
verlaten weten te behouden.
Nederland staat in de top tien van de landen met de
beste onderwijskwaliteit wereldwijd. Door bovenstaande ontwikkelingen zakt dit echter in rap tempo.
Daar komt nog bij, dat 1 op de 4 leerkrachten in het
primair onderwijs last heeft van burn-outklachten. De
gemiddelde fulltime leerkracht werkt bijna 1 dag per
week over. Ook deze ontwikkelingen komen de
kwaliteit van het onderwijs niet ten goede.
Wij begrijpen dat een dag staken voor u als ouder
wellicht wat ongemak kan opleveren. Deze acties
zijn ook zeker niet bedoeld om u als ouders in een
lastig parket te brengen. Het gaat ons echt om de
toekomst van uw en onze kinderen. Het is nu of nooit,
nu moeten we doorpakken! Wij hopen dan ook op uw
steun te kunnen (blijven) rekenen.
Op 3 november zijn er in de media nieuwe acties
aangekondigd. Op het moment dat er in de week
van 5 december géén 1,4 miljard voor het PO op tafel
ligt, zullen wij op 12 december opnieuw de deuren
sluiten en zullen wij staken voor de toekomst van het
onderwijs!
Met vriendelijke groet,
PO in actie.

Geachte ouders, verzorgers,
PO-front in actie, heeft voor 12 december voor alle
basisscholen in Nederland een staking aangekondigd.
De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front,
hebben tot deze staking opgeroepen om hun
boodschap aan de politiek voor een eerlijk salaris en
minder werkdruk nogmaals kracht bij te zetten. Ook
een toereikende bekostiging in het algemeen willen
we op de agenda zetten.
Graag willen wij wederom onderstrepen dat wij
achter de doelen van deze staking staan en daarom
van harte de staking ondersteunen.
Dit hebben we ook laten weten aan de
koepelorganisatie van besturen in het primair
onderwijs, de PO-Raad.
Op de kindcentra waar 50% of meer van de leraren
die op 12 december voor de klas zou staan, gaat
staken, spreken we af dat het schoolgedeelte die dag
gesloten is en de kinderen dus geen onderwijs krijgen.
Leerkrachten die niet deelnemen aan de staking
zullen in overleg met de directie, andere
werkzaamheden verrichten.

Op de kindcentra waar minder dan 50% van de
leraren die op deze dag voor de klas zou staan,
deelneemt aan de staking, roepen we op om
solidariteit te laten zien en de deuren van de school
te sluiten.
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de afspraken
voor het opvangen van de kinderen. De
verantwoordelijkheid van de opvang ligt deze dag bij
de ouders zelf, hoe vervelend dat in sommige
gevallen ook uitpakt. Het schoolgedeelte is dicht en
we willen de impact van de stakingsactie zo groot
mogelijk maken.
Alleen kinderen waarvoor al contractuele afspraken
gemaakt zijn op dinsdag 12 december, zullen die dag
opgevangen worden conform de afgesproken uren
alsook wordt voor die kinderen de mogelijkheid
geboden om indien nodig gebruik te kunnen maken
van de hele dag. Deze extra uren komen voor
rekening van de ouders. Hiervoor kan geen ruildag
worden ingezet en valt niet onder het 52-weken
pakket.

De titel van de voorstelling was “Ssst….een
geheimpje!” en werd gespeeld door dansgroep
Dansstorm Oost. Iedereen heeft weleens een geheim.
Ze zijn er in alle soorten en maten, grote, kleine,
grappige en ondeugende. Een geheim kan van jezelf
zijn of van iemand anders. Geheimen zijn leuk en
spannend, maar soms ook moeilijk. Wat doe je met
geheimen? Kan je een geheim bewaren? Of vertel je
het aan je vriendjes of ouders? Wat gebeurt er als je
geheimen niet deelt? De voorstelling gaat over samen
spelen en delen, maar ook over buitensluiten en
pesten.
Komende week krijgt deze voorstelling nog een
vervolg en wordt er met de kinderen een workshop
gevolgd.

Ouders die op deze dinsdag geen contract hebben,
kunnen geen extra dag inkopen of ruildag inzetten in
verband met een tekort aan personeel.
We gaan met deze dag om zoals bij de
vakantieopvang. Dit betekent dat locaties gebundeld
kunnen worden afhankelijk van het aantal kinderen.
Tot slot nog de opmerking dat het nog steeds lastig is
om vervanging te organiseren en dat we wellicht
klassen vaker thuis moeten laten. Deze staking is ook
bedoeld om daar extra aandacht voor te vragen.
Lager salaris in vergelijking met andere sectoren en
hoge werkdruk als perspectief voor aanstaande
leraren helpen niet om het lerarentekort op te lossen.
Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot
de leidinggevenden van de betreffende locatie.
Hopelijk draagt de staking van 12 december bij aan
het bereiken van een omslag in de waardering en de
mogelijkheden van het onderwijs.
Met vriendelijke groeten,
Ellen Nelissen en Peter van de Sande,
CvB Stichting GOO voor opvang en onderwijs.

Afgelopen donderdag 30 november zijn alle kinderen
van groep 1 en 2 naar de Octopus geweest om daar te
genieten van een mooie dansvoorstelling.

Kinderen die een kwartier lezen per dag, breiden
hun woordenschat uit met 1.000 nieuwe woorden
per jaar!
Ons kindcentrum hecht veel waarde aan de
taalontwikkeling en informatievaardigheden van uw
kind. Daarom doen we mee aan een onderzoek: de
Monitor de Bibliotheek op school*.
Wat betekent meedoen met de Monitor de
Bibliotheek op school?
 Een keer per jaar vullen de leerlingen van groep 5
t/m 8 een korte digitale vragenlijst in.
 Een keer per jaar vullen de leerkrachten van alle
groepen een digitale vragenlijst in.
Dit gebeurt op onze school in december 2017 of
januari 2018.
In samenwerking met de plaatselijke Bibliotheek
onderzoeken we:
 het leen- en leesgedrag van leerlingen
 de leesmotivatie van leerlingen

Met de gegevens wordt zeer zorgvuldig omgegaan; de
resultaten van individuele kinderen worden niet
zichtbaar. De namen en geboortedata worden na
verwerking verwijderd uit de database, deze worden
alleen ingevuld om verdubbelingen te voorkomen. De
privacy van uw kind is dan ook gegarandeerd. Mocht
u toch bezwaar hebben tegen deelname van uw kind
aan de Monitor de Bibliotheek op school, dan kunt u
dit melden aan de directie.
Op basis van deze analyse stellen we doelen op voor
de komende periode die vastgelegd worden in een
lees- en mediaplan. Deze doelen geven een duidelijke
invulling en verbetering van het dagelijks vrij lezen,
voorlezen of praten over boeken. Bij de volgende
meting van de monitor zal blijken wat de aanpak
heeft opgeleverd en welke andere ontwikkelingen
mogelijk om actie vragen.
Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Uit
onderzoek blijkt ook dat leerlingen die veel lezen
hoger scoren op de Cito-toets. Alle reden dus, om het
lezen op school en thuis te stimuleren. Door de
monitor kunnen we dit nog gerichter doen.
Meer informatie over de Bibliotheek op school en de
monitor vindt u op debibliotheekopschool.nl.
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.
* De monitor is mede mogelijk gemaakt door de
samenwerking van Stichting Lezen en Koninklijke
Bibliotheek binnen het leesbevorderingsprogramma
Kunst van Lezen.

5 december

Julia Jarocha

groep 6

Wij wensen jou een gezellige feestdag!

