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Geachte ouders/verzorgers,
Werkdruk en actiebereidheid?
Op school zijn we druk bezig met de laatste toetsen, de analyses van de
CITO eindtoetsen, de formatie, de rapporten en de leerlingenlijsten.
Allemaal zaken waarmee we duidelijkheid willen geven voor het nieuwe
schooljaar. Juist deze dingen laten duidelijk zien dat het in deze tijd
topsport is en enorme werkdruk geeft om in
het onderwijs alle dingen een plekje te
geven.
We staan ook volledig achter de
opvattingen van PO-in actie, omdat het
basisonderwijs ruim 8 jaar geen
salarisverhogingen kent, terwijl de
werkdruk alleen maar toe neemt. Deze
morgen nog: de media brachten berichten
van het Rode Kruis naar buiten dat kinderen
van 10-16 jaar niet weten wat ze moeten
doen als er iemand onwel wordt! Of de
scholen maar EHBO-cursussen willen opnemen in hun lespakket. Deze
tendens zien we al jaren. Politiek en maatschappelijke organisaties
verwachten dat de scholen al hun grillen over nemen en lestijd geven voor
allerlei onderwerpen. Tegelijkertijd is het de inspectie die verwacht dat wij
kwaliteit leveren.
27 juni is uitgeroepen tot actiedag: het voorstel is dat kinderen pas om 9.30
uur op school kunnen komen. Wij hebben met elkaar overlegd en vinden niet
dat we over de rug van de kinderen en ouders actie moeten voeren. Wel
willen we u door dit schrijven kenbaar maken dat het goed is om een signaal
af te geven. Zeker naar staatssecretaris Dekker, die totaal geen oog heeft
voor wat er in het onderwijsveld gebeurt. De 27e starten we dus gewone
tijd.
Met vriendelijke groet,
Jaco Vink, Elwiena Bouman en Bert Fredrikze

Schoonmaakavond 3-8
Het is weer zo ver: op maandagavond 26 juni is de jaarlijkse schoonmaakavond van de groepen 3-8. Hopelijk
kunnen we op veel mensen rekenen, want… vele handen maken licht werk en met elkaar soppen is nog gezellig
ook! Wilt u a.u.b. zelf een emmer en een zeem meenemen? Dan zorgen wij voor de rest. De avond begint om
18.30 uur.

Schoonmaak kleuters
De schoonmaakdag van de kleuters is op dinsdag 27 juni. De kleuters krijgen hierover een aparte brief mee
naar huis.
Wenmiddag nieuwe kleuters – groep 1 en 2 vrij
Dinsdagmiddag 27 juni zijn de kinderen van groep 1 en 2 vrij. We maken die middag namelijk ruim baan voor de
kinderen die na de zomervakantie op school komen. Zij kunnen voor de vakantie niet meer wennen, dus mogen zij
deze middag op school komen kijken.
Leerlingenverdeling
Aan het einde van deze week krijgt u de leerlingenverdeling thuisgestuurd. De leerkrachten hebben hun
uiterste best gedaan om voor elk kind de juiste keuze te maken. Uiteraard wordt deze keuze altijd gemaakt in
de context van een groep kinderen. Denkt u daar a.u.b. nog eens aan als de verdeling anders is dan u hoopte. Net
als vorig jaar betekent een jaar in de combinatiegroep niet automatisch dat het kind het volgende jaar in de
enkele groep wordt geplaatst. De kinderen zullen op school te horen krijgen in welke groep ze komen.
Algemene ledenvergadering
De ALV zal donderdagavond 29 juni plaatsvinden om 19.30 uur in de school. Alle leden zijn van harte
uitgenodigd.
Muziekgroep
Dinsdagmorgen van 8.00-8.25 uur oefent de muziekgroep voor de afsluitingsdienst.
Verfschort
Heeft u nog oude t-shirts (maat m,l en xl)? Wij kunnen ze goed gebruiken als verfschort
Verjaardagen
Woensdag 21 juni viert groep 7a de verjaardag van juf Margreth v.d. Oever.
Woensdag 28 juni vieren de juffen van groep 5a, juf Marijke Dijksman, Irma Heikoop en juf Rudy Hakkesteegt,
hun verjaardagen in de groep.
Een hele fijne dag.
Zending
Het zendingsgeld van vorige week was € 98,50

Deze week leren we:
Liedboek 465: 1a

Leefstijlthema groep 1-8
Lekker gezond

Huiswerk
Groep 5 t/m 8: Oefenen spellingwoorden met het
computerprogramma Bloon

Afwezig
Juf Burgina Smit is deze week afwezig,
juf Mirjam v.d. Bergh vervangt.
Thema kleuters:
Thema groep 1: Zomer
groep 2: Zomer

Repetities
Groep 5: Aardrijkskunde hoofdsteden
Groep 6: Biologie

