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STAKING: woensdag 14 maart 2018
Zoals twee weken geleden in een aparte brief al aangekondigd, zal de school aanstaande woensdag
gesloten zijn – de leerkrachten en de directeur zullen deze dag deelnamen aan de door de vakbonden, POraad en het actiecomité PO-in actie uitgeroepen staking.
Het personeel zal deze dag in Amsterdam meelopen met de Code Rood-loop – onderwijspersoneel zal
massaal hun stem laten horen in een demonstratieve tocht van het stadhuis naar het Museumplein in onze
hoofdstad.
De staking maakt deel uit van een (nu al) reeks van acties om de eisen van het onderwijspersoneel kracht
bij te zetten. Er moet meer geld naar het basisonderwijs, om de kwaliteit van deze voor onze kinderen zo
belangrijke voorziening te verbeteren en te waarborgen. Zo moet de werkdruk drastisch omlaag, moeten
de klassen kleiner, moet er meer vertrouwen komen in het vakmanschap van de leraar, moet de kwaliteit
van de opleiding omhoog, moet er echt ‘passend’ onderwijs komen en moet er ook nog wat geld naar een
echte salarisverhoging. Dit laatste punt noem ik ook echt als laatste, want dit is in de lange reeks eisen
niet het allerbelangrijkste.
Ik verwijs nog even naar de brief die in de week voor de voorjaarsvakantie als bijlage bij de nieuwsbrief
naar u is toegekomen.
Wij, als directeur en leerkrachten van onze school, hebben alle begrip voor het feit dat u als ouder wordt
geconfronteerd met het moeten zoeken naar opvang voor uw kind op deze stakingsdag. Maar wij kunnen
niet anders dan vervolg te geven aan eerdere acties – nu niet meedoen zou betekenen dat we dus met
niets tevreden zouden zijn. De onderwijsminister en de bonden hebben enkele weken geleden
overeenstemming bereikt over extra geld voor werkdrukverlaging. Echter: de nadere invulling van deze
maatregelen moet nog worden uitgewerkt.
Cultuurmenu Enkhuizen

Vanaf volgende week hebben wij voor de kinderen leuke activiteiten in petto. Alles in het kader van
‘Cultuurmenu Enkhuizen”.
Op donderdag 15 maart gaan de kinderen van de tussenbouw naar Theaterschool De Cast in de Peperstraat
nr. 2 Zij volgen daar een éénmalige workshop: Improvisatie-Theater . De kinderen worden daar om 8.30
uur verwacht! De kinderen komen dus NIET eerst naar school! Wel gaan wij na afloop van de
workshop met elkaar weer terug naar school.
De kinderen van beide kleuterbouwen gaan op dinsdag 20 maart naar de Sprong. Zij kijken daar naar een
theatervoorstelling en die heet: ‘Mannetjes met plannetjes’. Georganiseerd door Stichting ‘Onder het
buro’. De mensen achter ‘Onder het Buro’ vinden het prikkelen van de beleving en het tot leven brengen
van de fantasie het belangrijkste aspect van theater en cultuur.
Welk kind heeft niet zijn eigen bijzondere wereld gemaakt onder bijv. het bureau van zijn of haar ouders?
Voor deze dag willen wij enkele ouders vragen om met ons mee te gaan. U kunt zich opgeven bij juf
Sanne. Wij vertrekken even na 10.00 uur en zijn 11.45 weer terug op school.
Op woensdag 21 maart is er een voorstelling voor de kinderen van de middenbouw. Zij gaan naar de
voorstelling: ‘De krekel en de mier’. Dit is een fabel die zo.n 350 jaar geleden geschreven is. Lang
geleden dus alweer, maar het gaat over vriendschap, een onderwerp dat ons nu nog altijd bezighoudt En
deze voorstelling wordt ook gegeven in gymzaal De Sprong.
Donderdag 22 maart is het de beurt aan de kinderen van de bovenbouw. Ook zij gaan kijken naar een
voorstelling: “Naar de maan …’ 16 juli 1969. Neil Armstrong zet als eerste mens voet op de maan ….In

BUZZ IV – NAAR DE MAAN volgt het publiek dit immense avontuur op de voet. Met schaalmodellen, muziek,
kostuums en ooggetuigen wordt de geschiedenis tot leven gebracht. Een ontdekkingsreis langs smeuïge
gebeurtenissen die af en toe met een flinke korrel zout genomen moeten worden. Deze voorstelling vindt
plaats in een tot theater omgebouwde vrachtwagen. Deze staat op het pleintje voor gymzaal De Sprong.
En dan is er ook een bijzondere voorstelling voor de kinderen van de tussenbouw op vrijdag 23 maart in
de Drommedaris: ‘ Het geheim van Kadeira’. Een prachtige voorstelling geschreven in …zand ...
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Lege flessen voor het feest
De komende weken gaan we met elkaar lege statiegeldflessen verzamelen voor
een extra financiële bijdrage voor ons jubileumfeest. De flessen leveren we
vervolgens in, en zo vullen we een spaarpotje. Het geld in dit spaarpotje
gebruiken we om de feestweek, straks eind april, nog feestelijker te maken.
De kinderen ontvangen deze week een speciaal flessenbericht – u ontvangt dit
bericht vervolgens nog even via de mail.

De hoofdluizencontrole
Sinds januari dit jaar worden er met regelmaat hoofdluizencontroles uitgevoerd op school door ouders /
verzorgers die zich hier vrijwillig voor in zetten*. Afgelopen donderdag is er weer een controle uitgevoerd
en als we de resultaten met elkaar vergelijken is gebleken dat het aantal meldingen van hoofdluis en / of
neten aanzienlijk is afgenomen. Dat is natuurlijk heel goed nieuws. Toch adviseren we wel om ook thuis
regelmatig te blijven controleren, voorkomen is beter dan genezen.
*Mocht u onze controlegroep willen komen versterken kunt u terecht bij (juf) Ellen, kleuterbouw A.
Agenda
Allen
TB
KB-A en B
MB
BB
TB

Staking basisscholen in Noord-Holland
Workshop Improvisatie theater
Theatervoorstelling
Theatervoorstelling
Theatervoorstelling en workshop
Zandverteltheater

woensdag 14 maart
donderdag 15 maart IN DE PEPERSTRAAT nr. 2
dinsdag 20 maart in gymzaal De Sprong
woensdag 21 maart in Gymzaal De Sprong
donderdag 22 maart bij gymzaal De Sprong
vrijdag 23 maart in de Drommedaris

