14 februari onderwijsstaking: Kinderen vrij
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Helaas moeten we u mededelen dat we ook op woensdag
14 februari de school dicht houden, omdat we als team allemaal
gaan staken. Hiermee sluiten we aan bij de noordelijke stakingsactie in het basisonderwijs.
Ik wil u graag duidelijk maken waarom we in het basisonderwijs staken. Het vak van
leerkracht basisonderwijs is steeds minder populair geworden, waardoor er grote
personeelstekorten zijn, die alleen maar groter worden de komende jaren. Ons vak
moet weer aantrekkelijker gemaakt worden door:
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de werkdruk (o.a. veroorzaakt door de administratielast, passend onderwijs,
regeldruk en de extra taken die erbij zijn gekomen door het wegvallen van administratieve krachten en conciërges) te verlagen
Een eerlijk salaris: collega’s in het voortgezet onderwijs, met een vergelijkbare
opleiding, verdienen ongeveer 15% meer. Dit moet gelijk getrokken worden.

In de onderhandelingen biedt de regering nu een oplossing voor de werkdrukvermindering die er op neer komt dat er per leerkracht €3,50 beschikbaar komt om dit
probleem te tackelen. U snapt dat dit een belachelijk voorstel is. Dit is eens te meer
reden voor ons om onze stem te laten horen in de hoop dat we nu eindelijk serieus
worden genomen door onze minister en regering!
We begrijpen dat onze stakingsactie voor u zeer ongelegen kan komen, maar we
hopen op uw begrip.

14 februari zijn alle kinderen vrij i.v.m. de stakingsactie!

Belangrijke data:
Februari
6: Kijkles zwemmen

Schoolproject: Opening 20 februari
Ieder jaar houden we op school een schoolproject, waarbij we in alle groepen gedurende een aantal weken aan één thema werken. Dit jaar werken
we over het onderwerp sprookjes / mythen / verhalen / sagen.
De opening van het project is op dinsdag 20 februari om 8.30 uur
op het plein (bij goed weer).
Het project wordt afgesloten tijdens de open dag op woensdag 14 maart
tussen 18.30 en 19.30 uur. U bent van harte w elkom tijdens de
open dag!

6: Filmfestival gr 5 t/m 8
14: Stakingsactie: kinderen vrij
16: Rapport op ouderportaal
19/20: Rapportgesprekken
20: Opening project sprookjes /
verhalen / mythen / sagen
26-2 t/m 2-3: voorjaarsvakantie
APRIL:
3 APRIL: STUDIEDAG TEAM
(Kinderen vrij)
Alle belangrijke data vindt u
op de schoolkalender en ook
in ons ouderportaal!

Personeelstekort duidelijk zichtbaar
Het personeelstekort in het basisonderwijs is jammer genoeg al zeer goed voelbaar.
De afgelopen maanden hebben we jammer genoeg al 4 keer een groep naar huis
moeten sturen, omdat er geen (inval)leerkracht beschikbaar was. We doen er alles
aan om dit te voorkomen. De lijst met vervangers, die we binnen ons bestuur OPO
Furore hebben, is helemaal leeg op dit moment. Daarom vervangen we als leerkrachten, intern begeleidster en directie ook intern als er een collega ziek is.
Soms staan er onderwijsassistenten of stagiaires zelfstandig voor de klas, die niet
bevoegd (maar in onze ogen wel in staat zijn tijdelijk een klas te draaien) zijn om les
te geven aan een groep. Dit alles om maar te zorgen dat er zo weinig mogelijk groepen naar huis gestuurd hoeven te worden.
Ook het invullen van langdurige vervangingen wordt lastig. Onlangs hebben we met
pijn en moeite de vervanging van het zwangerschapsverlof van Inka Jongsma—
Visser rond kunnen krijgen.
We doen er alles aan om geen groepen naar huis te sturen, maar soms kan het niet
anders. In het geval u uw kind in zo’n geval niet thuis op kunt vangen zorgen we er
uiteraard voor dat er plaats voor uw zoon of dochter is in een andere groep.
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Groepen 5 t/m 8 naar het Soroptimisten filmfestival in De Bios
Ieder jaar gaan we met onze leerlingen van de groepen 5 t/m 8 naar De Bios om een mooie film te
bekijken. Dit wordt georganiseerd door de soroptimistenclub Friesland, die zich inspannen voor de
rechten van het kind.
Via het filmfestival voor kinderen willen de leden van Soroptimistclub Friesland Zuid de
kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisschool bewust maken van kinderrechten.

Eerste Boekstart / bibliotheek op school van
Nederland op onze school
Op vrijdag 26 januari was de officiële opening van de Boekstart-Bibliotheek op school. Als eerste school in Nederland is
er een bibliotheek met boeken voor peuters erin.
Als opening kregen de jongste kleuters en de peuters een
mooie voorstelling te zien: “Taart voor tijger”.

Ideeënbus van de Ouderraad
In de hal bij de ingang van de onderbouw
(groepen 1 t/m 4) staat sinds kort een blauwe
ideeënbus. Deze bus heeft de ouderraad geplaatst om u de kans te geven om goede ideeën
voor activiteiten in te dienen. De ouderraad is
erg benieuwd naar uw ideeën!

Voorlezen en leestassen
Het doel van het Boekstart / bibliotheek op schoolproject is
om het lezen en voorlezen zoveel mogelijk te stimuleren.
Daarom gaan leerlingen van onze school een aantal keer
per jaar voorlezen bij de peuters. Ook zijn er voorleestassen
gemaakt voor de peuters van De Turfjes en onze kleutergroepen. In deze tassen zitten boeken die bij het thema
horen dat in die periode wordt behandeld in de groep. De
tassen worden uitgedeeld aan de ouders en zij kunnen hieruit voorlezen aan hun kind. Voorlezen is ontzettend belangrijk voor (jonge) kinderen!

Rapportbesprekingen en adviesgesprekken
Op maandag 19 en dinsdag 20 februari zijn er rapportgesprekken. U k rijgt de indeling voor deze gesprekken binnenkort.
Ouderportaal
Vanaf vrijdag 16 februari (14.00 uur) kunt u het rapport
van uw kind(eren) inzien op uw ouderportaal. We rekenen
er op dat u dit voorafgaand aan het rapportgesprek
heeft gedaan.

Wat gebeurde er nog meer de afgelopen tijd….

Zwemdiploma behaald!
We feliciteren de volgende leerling met
het behalen van het zwemdiploma:
B-diploma:
Daan Linstra

