Nieuwsbrief 10 januari 2020
Beste ouders en verzorgers,
Allereerst de allerbeste wensen voor 2020! Ik hoop dat u een fijne vakantie heeft
gehad en dat u allen de feestdagen goed bent doorgekomen.
De schade aan onze school dit jaar viel me; een kapotgeschoten lamp en twee
ramen bij de voor-en achterdeur zijn gesneuveld. Andere Primo scholen hebben het
zwaarder te verduren gehad. Op de Peperklip in Oost is men de school zelfs
binnengedrongen en heeft binnen het vuurwerk afgestoken.
We zijn nu al weer een week aan het werk en de vakantie lijkt lang achter ons te
liggen maar vanavond heeft ons team nog wel een feestje te vieren. Monique van de
Minkelis en Monique van der Helm zijn beiden 25 jaar werkzaam in het onderwijs.
Dat laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan.
We hopen dat dit jaar ons weer veel werkplezier zal opleveren met de kinderen, met
elkaar en natuurlijk ook met u als ouders.

Staking donderdag 30 en vrijdag 31 januari aanstaande.
Zoals u wellicht weet hebben de bonden opgeroepen
om de stakingen door te zetten omdat er nog steeds
geen toezeggingen zijn gedaan voor structurele
verhoging van het onderwijsbudget. Dat betekent dat
er geen extra formatie aangetrokken kan worden
omdat personeel dan na 2021 weer ontslagen zou
moeten worden. Er is dan geen geld om de lonen te
blijven betalen. Volgens de bonden is de
stakingsbereidheid zeer groot.
Ons bestuur heeft met de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad overleg gehad om de positie af te stemmen zodat op alle
scholen hetzelfde beleid gevoerd wordt ten aanzien van de staking. Voor u is
belangrijk om te weten dat de school niet geheel dicht gaat op 30 en 31 januari zoals
bij de vorige staking het geval was tenzij het gehele team ervoor kiest om te gaan
staken. Echter staken is een individueel recht en dus zullen de kinderen van de
leerkrachten die staken deze dagen geen onderwijs krijgen en thuis kunnen blijven.
Het onderwijs voor kinderen van de niet-stakende leerkrachten gaat gewoon door.

Dit zal ongetwijfeld voor u als ouders lastig zijn. Ik vraag daarom nogmaals uw
begrip zowel voor de partij die ervoor kiest om niet te staken als voor de partij die
wel staakt. De leerkrachten van uw kind zullen u deze week zelf via Parro berichten
of zij 30 en 31 januari staken of niet.

Via: www.oudersenonderwijs.nl kunt u alles lezen over het onderwijs aan uw kind.
Ook kunt u via deze site een boekje downloaden: Ouders en Onderwijs. U blijft dan
op de hoogte van regels, wetten maar ook gewoon van alledaagse zaken. Heeft u
een vraag over de gang van zaken of over het onderwijs zelf, u kunt mailen of bellen.
vraag@oudersonderwijs.nl of 088-6050101
Uiteraard willen wij heel graag dat u met uw vraag eerst de school of de MR
benadert. Een goede samenwerking met ouders is voor ons erg belangrijk en voor
uw kind essentieel.
Boeken voor weinig...
In het kader van boekpromotie wordt er elk jaar bij Post Scriptum een kinderboek
voor een klein prijsje verkocht.
Dit jaar het boek: DE KONING VAN KATOREN van Jan Terlouw.
Voor slechts €2,- is dit prachtige boek vanaf 7 februari verkrijgbaar bij Post
Scriptum.
IKC Kethel speelt op ons plein
Zoals u waarschijnlijk al gemerkt heeft zijn er afgelopen maandag 3 groepen van IKC
Kethel gestart in de schoolwoningen. Vanaf volgende week zal de Tussenschoolse
Opvang (TSO) van IKC Kethel gebruik maken van ons plein. Zij spelen op maandag,
dinsdag en donderdag op ons plein van 11:45- 12:15 en zullen zoveel mogelijk aan
de kant van de voetbalbak spelen. De kleuteringang en de ingang van de
bovenbouw blijven gewoon bereikbaar.

Vacature MR vervuld
De vacature waarvan wij u voor de kerstvakantie op de hoogte hebben gesteld is
waarschijnlijk vervuld. De nieuwe kandidaat zal maandagavond aanstaande
meelopen op de eerste vergadering van het jaar. Daarna wordt de deelname
definitief vastgesteld. Er wordt 6 keer per jaar vergaderd van 19.00 uur tot uiterlijk
21.00 uur op verschillende avonden. Op onderstaande foto onze MR maar nog

zonder het nieuwe lid. In de volgende nieuwsbrief zullen we aan u bekend maken
wie dit wordt.

VLNR: Robin Kuipers(GMR oudergeleding), Marloes de Vries(mailbox oudergeleding),
Miranda van Oers en Liane Prins(personeelsgeleding), Janna Spek(GMR
personeelsgeleding), Corinne van der Ven (personeelsgeleding en voorzitter), Sylvia
Smit(personeelsgeleding), Roos van Duijvenbooden(sekretaris en oudergeleding) en Stefan
Both(oudergeledingen).

Ouderraad
De Ouderraad heeft nog wel een vacature. Aanstaande maandag is de eerste
vergadering van het jaar gepland. In de volgende nieuwsbrief vindt u meer informatie
hierover.
Namens het team wens ik u een fijn weekend!
Belangrijke data:
Maandag 13 januari:
Maandag 20 januari:
Maandag 3 februari t/m 21 feb:
Maandag 27 januari t/m 7 feb:

Ouder-kind activiteit groep 1,2,3
Kijkmiddag groep 4 t/m 8 van 15:15 tot 15:45
Toetsweken groep 3 t/m 8
Rapport weken groep 1/2

