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3-daagse schoolreis 2017
Vandaag zijn de groepen 6, 7 en 8 vertrokken naar de locatie voor de 3-daagse schoolreis. Dit jaar zal
dat zijn “De Kwartjesberg” in Drouwen, op de zandruggen van Drenthe. Het belooft een gezellig kamp
te worden, met mooi weer!
Groep 5 uit de tussenbouw blijft op school.
Maandag, dinsdag en woensdag zullen zij (het gaat om 12 kinderen) verdeeld worden over de andere
groepen die op school blijven. Donderdag zijn zij weer in hun eigen klaslokaal – meester Rick zal de
kinderen deze dag begeleiden.
Kinderen die op 3-daagse zijn geweest zijn overigens donderdag 28 september een dagje vrij, om wat
‘bij te komen’ – vrijdag 29 september is iedereen weer op school en draaien we weer ‘als normaal’.
5 oktober: STAKING
BASISSCHOOLLEERKRACHTEN
Al volop in het nieuws geweest: op donderdag 5 oktober a.s. organiseren de vakbonden, in
samenwerking met de actiegroepen PO-in actie en PO-front, de werkgeversorganisatie PO-Raad en met
de steun van enkele politieke partijen, een grote stakingsdag.
Ook onze leerkrachten hebben een oproep gekregen om te gaan staken. Zij hebben aangegeven dat zij
aan deze oproep gaan voldoen. Dat betekent dat onze school op donderdag 5 oktober gesloten zal zijn.
De leerkrachten zullen met bussen naar Den Haag gaan, om daar in het Zuiderpark aanwezig te zijn op
de grote manifestatie voor een betere beloning en minder werkdruk.
Actie is echt hard nodig. Er dreigt een enorm tekort aan leerkrachten, al binnen vijf jaar. De
aanmeldingen voor de PABO’s (de opleidingsscholen voor het basisonderwijs) blijven ver achter bij de
behoefte, leerkrachten zijn veel te veel tijd kwijt met papierwerk.
Ook als je het probleem vanuit de kinderen zou bekijken doemen de problemen op – kinderen die
specifieke hulp en begeleiding
nodig hebben krijgen deze niet of pas nadat centimeters dossiers zijn aangemaakt. Klassen zijn te
groot om kinderen goed te begeleiden, en voor goede lesmethodes en lesmateriaal is veel te weinig
geld. Nederland dreigt wat basisonderwijs betreft echt een ontwikkelingsland te worden – hoog tijd
dat we deze ontwikkelingen een halt toeroepen.
We hopen van harte op uw medewerking deze dag.
Juf Nienke
Het kan u inmiddels niet ontgaan zijn: juf Nienke en haar vriend Mark verwachten in februari 2018 hun
eerste kind(eren, want het wordt een tweeling!). We zijn uiteraard erg blij voor haar.
Zoals het zich nu laat aanzien, zal Nienke tot de kerstvakantie nog gewoon doorwerken.
Voor de school betekent dat, dat we op zoek zijn naar een goede vervanger, die de klassentaken van
Nienke tijdelijk gaat overnemen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Bovenbouw
De bovenbouw gaat op maandag 16 oktober naar De Witte Schuur. De kinderen gaan daar een
Spookhuis bouwen (in het kader van de Kinderboekenweek) Wij gaan van 13.15 tot 14.45 uur en
zoeken begeleidende ouders die mee willen fietsen.
Aansluitend mogen de kinderen zelf naar huis fietsen U kunt zich als begeleider opgeven bij Lida.

