Ouderbulletin schooljaar 2019-2020

10-01-2020 Nummer 8
Voor iedereen een fijn, gezellig en vooral ook gezond nieuwjaar!
Hierbij het eerste ouderbulletin in het nieuwe jaar!
We zijn deze week met frisse moed aan het jaar 2020 begonnen. Sommigen waren oprecht blij om hun leerkrachten
weer te zien, anderen verlangden hevig naar nog een pyjama dag! Na een paar dagen is alles weer zoals vanouds.
Hieronder de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden. We wensen u veel leesplezier!

De schoolband
We willen u het niet onthouden, in de laatste week voor de vakantie konden alle kinderen genieten van het eerste
optreden van onze (vernieuwde) schoolband!
Dirigent Tekke had met ondersteuning van enkele ouders in een viertal sessies het
liedje “blauwe dag” van Suzan en Freek ingestudeerd. Vol verve zongen Sari, Lotje,
Melody en Sophie het lied, hierbij begeleid door Jan-Bodi op drums, Servas op viool,
Robin en Fien op keyboard, Sander op piano en Ruth op de elektrische gitaar. Mauro
en Wessel zijn de volgende keer ook van de partij.
In het voorjaar kunnen we ze weer bewonderen, dan ook wordt er weer een voorspeelavond voor een ieder die dit
wil georganiseerd.

Nieuws van de directie
Het is al aangekondigd in de media, de grootste lerarenbond roept op tot tweedaagse staking in januari.
Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord gaat het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs op 30 en 31 januari twee dagen
staken. Op deze dagen is ook onze school gesloten. Met deze staking roepen wij dit kabinet op om structureel extra
te investeren in het onderwijs, voor de toekomst van onze kinderen en de generaties die volgen.
De keuze om over te gaan tot staking is geen gemakkelijke. We willen namelijk niet dat onze leerlingen de dupe
worden. Maar we hebben het gevoel dat we niet anders kunnen om onze grote zorgen duidelijk te maken. Wij zijn
van mening dat dit kabinet nu eindelijk haar verantwoordelijkheid moet nemen voor de kwaliteit van het onderwijs
in Nederland.
De kwaliteit van ons onderwijs staat al jaren onder druk. Inmiddels kunnen we niet meer garanderen dat er voor
iedere klas altijd een leerkracht staat. Mede door het stijgend lerarentekort neemt het aantal kinderen per klas toe,
worden klassen opgedeeld of zelfs naar huis gestuurd. Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs,
ook voor uw kind. Het ontwikkelingsniveau van de Nederlandse leerlingen is al jaren aan het dalen, zo blijkt uit
internationaal onderzoek. Wanneer wij nu niet doorpakken en structurele investeringen van dit kabinet opeisen,
zullen de problemen alleen maar groter worden.

Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra investeringen. Deze
grotendeels eenmalige, investering is onvoldoende voor het daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in het
onderwijs. Hiervoor zijn forse extra structurele investeringen nodig. Daarom gaan wij staken voor onze leerlingen,
onze (toekomstige) collega’s en ons onderwijs.
Wij vragen uw steun voor deze staking. De gevolgen van de dalende kwaliteit van ons onderwijs, het toenemende
lerarentekort en het uitblijven van serieuze structurele investeringen in het primair onderwijs raakt iedereen. Onze
kinderen hebben recht op goed onderwijs!

Uw mening telt
De kwaliteit van het onderwijs gaat ons allemaal aan. Daarom gaat het onderwijs op 30 en 31 januari 2020 door met
de ingezette staking.
Om inzichtelijk te krijgen hoe u als ouder(s) en verzorger(s) de problemen die
vandaag de dag in het onderwijs spelen ervaren, zetten wij een peiling uit.
In aanloop naar de staking hangt er op dinsdag en donderdag een stelling bij de
hoofdingangen.
Door het zetten van een turfstreepje kunt u uw mening aangeven. (geheel vrijblijvend en anoniem).
De uitkomsten zullen wij delen met de Algemene Onderwijsbond (AOb).
Alvast bedankt voor uw medewerking

Update juf Janneke
Juf Janneke gaat vanaf volgende week weer in een groep 7 starten. Vooralsnog zal ze ondersteunende

activiteiten doen. Meester Mello staat voor de groep, juf Janneke begeleidt kinderen individueeel of in
groepjes. We zijn blij dat ze weer terug is en hopen dat ze zo langzaamaam weer haar draai kan vinden in
onze organisatie.
Op het cultuurmenu: Wolk in de klas
Op 15 en 16 januari gaan de kinderen uit de groepen 3 en 4 naar een voorstelling van het theatergezelschap het
Houten Huis kijken. In de school is het speellokaal omgetoverd tot dassenburcht.

“Waar kom je terecht als je een dassenburcht instapt? Ga ondergronds en zweef
tussen de wolken... In deze burcht voel je je zwaar en licht tegelijk.
Te midden van een wollige omgeving kijk en luister je naar het verhaal van Das.
Langzaam gaat het licht aan in zijn hoofd, maakt de herrie plaats voor stilte en kan
hij de drukte van een andere kant bekijken. Trek je sokken wat hoger op, leun
achterover en kom zelf ook even tot stilstand. Welke das schuilt er in jou? “
Wolk in de klas is een voorstelling om de dagelijkse werkelijkheid even stil te zetten, verder te denken en te vragen.
Das deelt zijn gedachten en overpeinzingen.

Vandalisme en opruimers!
We hebben de laatste tijd in onze schoolomgeving steeds vaker met vandalisme
en zwerfafval te maken. Regelmatig moeten we na een weekend het grote plein
“schoonmaken”, maar ook fietsen worden na schooltijd weggenomen en/of
vernield.
Verder hebben we ook met beschadigingen aan het gebouw te maken.

Onze buren ervaren eveneens dergelijke problemen. Tijdens de kerstvakantie is de speelgoedschuur op het plein van
CKC De Rietzanger opengebroken. De spullen lagen verspreid door de wijk….
Er zijn meldingen bij de politie gedaan maar we vragen ook u een oogje in het
zeil te houden en steeds melding van het een en ander te doen.
Afgelopen week hebben de kinderen van de
groepen 6b en 6C het grote plein en de
omgeving van de dependance grondig
schoongemaakt. Kanjers bedankt!!

De schoolbieb in het nieuw
Onze kinderen maken veelvuldig gebruik van de bieb.
De meeste kinderen lezen graag en dankzij de vrijwilligers kunnen we bijna elke dag de
schoolbieb bemannen.
We hebben deze week goed nieuws gekregen! Er komt een compleet nieuwe inrichting.
De Drentse Bibliotheek Centrale levert de materialen aan zodat er een mooie nieuwe
schoolbieb kan worden gerealiseerd.
Wie helpt er binnenkort mee om de oude bieb uit te ruimen en daarna de nieuwe in te richten? Graag uw reacties
naar de groepsleerkrachten en of juf Anneke/Anita. Vele handen maken licht werk!

Agenda:
13 januari
15 januari
16 januari
16 januari
13-17 januari
20-24 januari
27 januari
30 en 31 januari

Margedag voor de groepen 1en 3
Voorstelling groepen 4
Voorstelling groepen 3
Margedag voor de groepen 2 en 4
CITO Toets periode 1
CITO Toets periode 1
Margedag voor de groepen 1-8
Onderwijsstaking, de school is gesloten

Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 24 januari 2020

