November 2019
Hallo allemaal!
Ik val deze keer met de deur in huis, een groot deel van ons team gaat staken op woensdag 6
november. Wellicht klinkt het vreemd dat een deel van het team wel staakt en een deel van het
team niet. Dit licht ik graag toe. Staken is een individueel recht, maar werken net zo goed. Vandaar
dat ieder teamlid vrij is hierin een keuze te maken. Dit neemt niet weg dat we het als team
unaniem met elkaar eens zijn dat we te maken hebben met een noodsituatie in het onderwijs. Ik
wil u hier graag in meenemen.
Wanneer één of meer leerkrachten ziek zijn, regelden wij tot vorig schooljaar een vervanger vanuit
de invalpoule. Hopende op voldoende kwaliteit, konden wij op die manier het onderwijsleerproces
voor uw kind voortzetten. Vorig schooljaar al merkten we dat er steeds minder vervanging
beschikbaar was, er is toen regelmatig gekozen om ambulante leerkrachten, IB’ers of de directeur
voor de groep te zetten. De kwaliteit in de groep was op die manier vaak gewaarborgd. Hier
schuilt echter een behoorlijke ‘maar’ in. Op andere plekken in de school vallen dan namelijk gaten.
Wat te denken van de RT’er (bijv. juf Carla Kuijper) die na overleg met ouders specifieke zorg geeft
aan een groep leerlingen die dit ook nodig hebben én verdienen. Wij vinden het erg belangrijk deze
extra ondersteuning te bieden, zijn er trots op dat we daardoor het onderwijs voor veel kinderen
kunnen verbeteren en kinderen in hun eigen woonomgeving onderwijs kunnen bieden dat passend
is. Deze extra ondersteuning is in verhouding met andere scholen ook zeer ruim. Omdat we de
kwaliteit van ons onderwijs op één zetten, hebben we vorig schooljaar als team besloten dat we
maximaal 25% van de ambulante uren gebruiken om leerkrachten voor de groep te vervangen. Dat
betekent bijvoorbeeld dat juf Carla maximaal 10 van de 40 dinsdagen dat zij ondersteuning biedt,
voor een groep gevraagd zal worden. Wanneer deze 25% bereikt is, zullen wij ervoor gaan kiezen
groepen ‘naar huis te sturen’. Dit klinkt zwaar, maar is op heel veel scholen (ook in onze regio) al
heel NORMAAL geworden en de kans is groot dat dit bij ons de komende tijd ook NORMAAL wordt.
Omdat wij bovenstaande in een land als Nederland echt NIET NORMAAL vinden, voeren we actie.
Ieder op zijn eigen manier, maar met maar één doel voor ogen: kwalitatief goed onderwijs, nu én
in de toekomst, zodat de leerlingen die nu in groep 1 zitten ook in groep 8 nog een leerkracht
hebben!
Hieronder alle belangrijke data op een rijtje:
1 november
Lesvrije dag
6 november
Landelijke stakingsdag onderwijs
11 november
Sint Maartenoptocht (gr. 1-5)
21 november
Talentmiddag onderbouw
25 november
Studiedag team (leerlingen vrij)
28 november
Talentmiddag bovenbouw
5 december
Sint op school

REGELZAKEN EN ACTIVITEITEN
STAKEN
Op woensdag 6 november zal een groot deel
van ons team staken, de groepen van betreffende leerkrachten zijn deze dag vrij, de andere
groepen komen naar school.

De groepen die op school verwacht worden:
Groep 3A
Groep 4B
Groep 5B
Groep 8B

TER INFORMATIE
BEDANKT OUDERS!
Tijdens de verjaardagendag
kregen we als team van het
oudercomité namens alle
ouders en kinderen een mooi
cadeau aangeboden.
Gekoppeld aan het thema van
de Kinderboekenweek (Reis mee), was er
gekozen voor een praktische reistas met
uiteraard het Gummarus logo. Het
bijbehorende gedicht maakte de verrassing
voor ons compleet, hartstikke bedankt
allemaal!

SOCIAL MEDIA GEBRUIK
Vanuit het ouderpanel is gemeend
onderstaande link met u te delen. Dit betreft
een gratis (e-)magazine over Social Media
gebruik bij kinderen:
https://www.vodafoneziggo.nl/wijsmagazine/
Goed en zinvol wat ons betreft om eens te
bekijken.

KINDERSCHOENEN VOOR ALBINOKINDEREN

Namens de stichting Kune Zuva delen we graag
onderstaand bericht, wij helpen graag mee aan
dit zinvolle doel. De Albinokinderen in Malawi
hebben kwalitatief goede dichte schoenen
nodig om hun voeten tegen de zon en
ondergrond te beschermen. Ter plaatse zijn
deze niet beschikbaar. Doordat zij geen
pigment hebben, zijn zij wit in plaats van bruin
zoals de meeste Afrikanen. Zij hebben een heel
gevoelige huid en lopen grote kans op
huidkanker. Bescherming tegen de zon ook van
hun voeten en tegen de ruwe
ondergrond is voor hen essentieel.
Heeft u nog goede gesloten kinderschoenen
(maat 21 - 37) die nog prima een tweede en
een derde ronde mee kunnen, levert u ze dan
op school in. De bak hiervoor staat tegenover
groep 4A van juf Edith, graag de schoenen aan
elkaar vastmaken. Alvast bedankt namens
Stichting Kune Zuva (www.kunezuva.nl)

SCHOOLFOTOGRAAF
Vorige week zijn de schoolfoto’s genomen, de
foto’s zelf zijn op een andere, meer bijdetijdse
manier gemaakt. Ook het verdelen ervan
verloopt anders. Uw kind krijgt een briefje mee
met inloggegevens, hiermee kunt u vanaf 15
november zelf online alles bekijken en al dan
niet bestellen. Tip: maak direct een foto van
het briefje, zo kunt u toch gewoon inloggen,
mocht u het briefje onverhoopt kwijt raken.

VAN ONZE PARTNERS
We delen graag onderstaand initiatief met u:
ALLERZIELEN ‘RITUELEN HELEN’
Zaterdag 2 november wordt de begraafplaats
aan de Nassaulaan, vanaf 18.00 u tot 19.30 u
weer helemaal uitverlicht, dit om stil te staan
bij mensen die ons ontvallen zijn. Het is een
mooi, sfeervol ritueel, dat er wellicht aan
bijdraagt gemis en verdriet een plek te geven.
In deze bijzondere sfeer van verlichting met
passende muziek, zang en beelden kan
iedereen dit doen op zijn of haar manier. Er zijn
veel verschillende mogelijkheden dit vorm te
geven. Gewoon in stilte wat mijmeren, een
foto, bidprentje of een andere tastbare
herinnering meebrengen, of wellicht iets
knutselen. Maar ook een bakje koffie drinken
met elkaar.
De werkgroep Allerzielen heeft met behulp van
vrijwilligers weer zijn uiterste best gedaan een
mooi programma samen te stellen. Iedereen is
van harte welkom.

