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27 jan. 2020

Activiteiten

Jaarthema 2019-2020: “Ik in mijn omgeving, veiligheid en goed burgerschap”.
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27 jan –
31 jan
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03 feb – 03 feb:
07 feb
03 feb:
04 feb:
06 feb:
07 feb:

Lina afwezig
GGD voor groep 2-7
Soroptimist filmfestival groep 5 t/m 8
Ophalen oud papier
Studiedag Lianne
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10 feb – 10 feb:
14 feb
10 feb:
11 feb:
11 feb:
11 feb:
12 feb:
14 feb:

Nieuwsbrief
Lego League trainingsmiddag 15.45 – 18.30
Lina afwezig
Schoolvoorstelling groep 1-2
Ouderavond andere schooltijden
werkdag team; kinderen vrijdag
Sport- en speldag
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17
21
24
28
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28 jan: Lina afwezig
29 jan: vergadering ouderraad 8.30 uur

feb – Voorjaarsvakantie
feb
feb – 24 feb: Gezamenlijke opening
feb
25 feb: Lina afwezig
Vanaf 24 feb: Voortgangsgesprekken en rapporten mee

Even bijpraten
Staken… Staken gebeurde bijna nooit in het onderwijs. En deze week zijn de schooldeuren twee dagen
gesloten. Het geeft best wel een vreemd gevoel. Het is fijn, dat we er binnen het team goed over kunnen
praten met elkaar. We delen dezelfde mening, we begrijpen elkaar. Dat is lang niet in elk team het geval.
Het werk neerleggen is ongeveer het laatste wat we willen omdat we graag les geven en werken in onze
school. Toch vinden we dat we geen andere keus hebben. Er moet iets veranderen in het onderwijs
anders ziet de toekomst er voor onze (klein-)kinderen somber uit. Met verwacht dat het tekort aan
leerkrachten de komende jaren alleen maar groter wordt!!! Veel scholen zullen vacatures hebben, die
niet ingevuld kunnen worden. En dan moeten we er niet aandenken, dat iemand ziek wordt… Meesters
zijn bijna niet meer te vinden in het basisonderwijs en dat is ook erg jammer. Studenten aan de PABO
zouden hun voorkeur moeten kunnen aangeven voor onder- of bovenbouw. Breed inzetbaar zijn is fijn,
maar er zijn veel leerkrachten, die duidelijk een voorkeur hebben voor onder- of bovenbouw. Op de
PABO’s zou daar al rekening mee gehouden moeten worden.
Met de komst van passend onderwijs hebben veel scholen te maken met een groot percentage
zorgleerlingen. Om ieder kind in de groep op zijn/haar niveau te kunnen bedienen, maakt dat er soms op
meer dan vier niveaus per groep lesgegeven moet worden en dat is in de praktijk zonder ondersteuning
in de groep vaak niet haalbaar. Op veel scholen in Nederland is het werken bijna niet mogelijk op deze
manier, zeker niet in groepen die groot zijn en waarin veel ‘zorgleerlingen’ zitten. Door uitval van
leerkrachten en gebrek aan invallers ontstaan op veel scholen grote knelpunten. Wij willen solidair zijn
aan onze collega’s van andere scholen. Het is goed, dat scholen samen een duidelijk signaal afgeven, dat
we zo niet verder kunnen. Donderdag gaan we naar Groningen om aanwezig te zijn bij de manifestatie.
Ook vrijdag zijn de deuren gesloten.
In de klassen zijn we druk bezig met het afnemen van de Cito-toetsen. Dat vraagt ook veel tijd. Als de
toetsen nagekeken zijn, worden ze in het administratieprogramma gezet, gaan we de toetsen analyseren
en de groepsplannen evalueren. Er worden nieuwe groepsplannen opgesteld. Woensdag 12 februari staat
weer een werkdag gepland en deze dag hopen we zoveel mogelijk van deze administratie te kunnen
doen. Na de voorjaarsvakantie houden we de voortgangsgesprekken en zijn de rapporten klaar.

GGD
Maandagochtend 3 februari komt de schoolverpleegkundige op school voor de leerlingen van groep 2 en
7. De ouders hebben hierover al een brief gehad. De schoolverpleegkundige zou enkele weken geleden
al op school komen, maar omdat zij ziek was, is de afspraak verzet.
Andere schooltijden
Op dinsdagavond 11 februari verzorgt Yoeri Sijl een ouderavond bij ons op school over andere
schooltijden. En daarvoor bent u van harte uitgenodigd. U krijgt deze avond informatie over verschillende
modellen en de voor- en nadelen. Ook heeft u de gelegenheid om vragen te stellen! We beginnen deze
avond om half acht en het is uiterlijk om half tien afgelopen! Deze avond is informatief. Er wordt deze
avond geen beslissing genomen! Een vervolgstap kan zijn, dat een werkgroep, bestaande uit
leerkrachten en ouders, enkele scholen gaan bezoeken, die werken met andere schooltijden (continuerooster, vijf gelijke dagen model) dan het traditionele model en daar vragen gaan stellen. Nadat alle
informatie verzameld, zullen plus- en minpunten van de verschillende modellen (waaronder ook het
huidige rooster) met elkaar vergeleken worden. De conclusies zullen met u gedeeld worden. Mogelijk
volgt daarna een stemmingsronde over de verschillende schooltijdmodellen.
Lego League
Geïnteresseerde ouders of andere belangstellenden mogen zich nog steeds opgeven bij Linda of Lina voor
de Lego League (zie eerder verstuurde e-mail).
Hetngoedendoel
Op de maandagmorgen mogen de kinderen geld meenemen voor ‘het goede doel’. Dit
schooljaar is het doel: geld in te zamelen voor De Stichting Hulp Tsjernobylkinderen
Mussel-Onstwedde. En alle kleine beetjes helpen!
Oudcpapier
Het oud papier is weer opgehaald donderdag 2 januari! Fijn, dat ook in de kerstvakantie
het oud papier opgehaald is! Twee moeders zijn deze middag op stap geweest! Op
donderdag 6 februari wordt het oud papier weer opgehaald. We merken, evenals de
andere scholen en instanties, dat de prijs van het oud papier enorm gedaald is. Dat is
jammer omdat we dit geld gebruiken voor verschillende activiteiten. Er wordt vanuit de
scholen in Musselkanaal contact opgenomen met de gemeente over het ophalen van oudpapier.
Oproep sport- en speldag
We zoeken nog steeds ouders die deze dag mee willen helpen:
De groepen 1, 2 en 3 worden opgesplitst in 4 groepen. Hiervoor zoeken we per groepje het liefst twee
begeleiders. Opgave mag bij Cecile.
De groep 4, 5 en 6 worden ook opgesplitst in 4 groepen. Hiervoor zoeken we per groepje een begeleider.
Opgave mag bij Linda of Lina.
Groep 7 en 8 wordt samen 1 groep op de middag. Hiervoor zoeken we ook een ouder. Opgave mag bij
Linda.
Belangrijk
Mocht het niet lukken om genoeg ouders te regelen voor de begeleiding van de groepen, dan bestaat er
een kans dat de sport- en speldag niet door kan gaan. In plaats daarvan zal er een normale schooldag
zijn.
Ook dit jaar kunnen we helaas geen gebruik maken van studenten van het voortgezet onderwijs of
sportopleidingen om ons te helpen bij de verschillende onderdelen. We proberen zoveel mogelijk ouders
in te zetten op de groepsbegeleiding, zodat de leerkrachten hun handen vrij hebben om te ondersteunen
in de verschillende vakken en bij de onderdelen in de sporthal. We hopen op uw begrip.
Gymnastiek
Even een reminder: Op de maandag- en vrijdagmiddag gaan de leerlingen van groep 5 t/m 8 naar de
gymzaal. Het gebeurt regelmatig dat kinderen hun gymkleding vergeten… Dat is jammer, want dan
kunnen ze niet meedoen met gym. Kinderen, die geen gymkleren mee hebben, gaan wel mee naar de
gymzaal. Wilt u een briefje meegeven, als uw zoon/dochter niet mee kan doen met gymnastiek?

FC Groningen
Middels de Gezond scoren kaartenactie kan elke leerling meerdere kaarten kopen
voor een van de onderstaande thuiswedstrijden van FC Groningen. Een kaart
kost €10,- per stuk.
8 februari 2020 om 18.30 uur: FC Groningen - Vitesse
Kaarten kopen, kan via onderstaande link:

https://kaartverkoop.fcgroningen.nl/scholenactie
Tenslotte
Heeft u vragen of opmerkingen? We stellen het erg op prijs, dat u bij ons komt. Het is vervelend als
verhalen wel op het plein bekend zijn, maar niet bij ons!
Verjaardag
31 jan
08 feb
17 feb
17 feb
29 feb

Fleur
Lisanne
Koen
Anne
Julia

gr
gr
gr
gr
gr

4
7
2
5
4

ONZE KINDEREN HEBBEN RECHT OP GOED ONDERWIJS!
Wij roepen het huidige en volgende kabinet op om snel en structureel te investeren in het
onderwijs, om 3 redenen:
• In 2020 hebben 55.000 kinderen geen bevoegde leraar voor de klas. In 2028 zijn dit er
240.000
• Steeds vaker worden onbevoegden voor de klas gezet en leerlingen naar huis gestuurd
• Klassen zitten te vol en een aantal scholen overweegt al een vierdaagse schoolweek

