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In deze nieuwsbrief leest u meer over de staking op 6 november, EU schoolfruit,
Sint, de peuterochtend, wanneer de directeur aanwezig is en wanneer de volgende nieuwsbrief uitkomt.
Staking 6 november
Het zal niemand ontgaan zijn dat we een groot probleem in het (basis)onderwijs
in Nederland hebben. Het enorme leerkrachtentekort loopt verder op. Mede
daarom organiseren de onderwijsvakbonden (AOb, AVS, CNV, FNV en FvOv)
woensdag 6 november a.s. een staking voor het primair en voortgezet onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen primair onderwijs van Voorne-Putten,
Rozenburg en Maassluis hebben hun steun uitgesproken voor een staking. Alle
scholen zullen daarom deze dag gesloten zijn. Ook onze school.
Investeren in leerkrachten
De continuïteit van goed onderwijs is in gevaar. Een groeiend lerarentekort zal
op termijn voor flinke problemen gaan zorgen. Daarom vinden de samenwerkende besturen het belangrijk om te blijven investeren in het behoud en opleiden van (nieuwe) leerkrachten. Om het lerarentekort tegen te gaan, hebben ze
een project opgezet met de passende naam: ‘Krapte op de arbeidsmarkt’.
Per september leiden de besturen een tiental zij-instromers op tot leerkracht en
begin 2020 volgt een tweede groep. Ook worden via trajecten al enkele onderwijsassistenten opgeleid tot leerkracht en zorgen de besturen voor opleidingsplaatsen voor PABO studenten en willen ze hen graag na diplomering een baan
bieden op één van onze scholen. Daarnaast hechten de besturen veel waarde
aan het behoud van huidig personeel en investeren ze in hun ontwikkeling met
het aanbieden van opleidingen, studiedagen en inspiratiebijeenkomsten. Maar
dit alles kost tijd en geld waarvoor de steun van de overheid hard nodig is.
Ook de salariëring is een urgent vraagstuk. Een investering van de overheid voor
een betere beloning voor alle personeel en het verkleinen van loonverschillen
tussen het primair en voortgezet onderwijs is noodzakelijk om werken in het onderwijs aantrekkelijk te maken en te houden.

Vervanging bij ziekte
Voorts speelt het groeiend lerarentekort bij de vervanging van zieke medewerkers. Daarom hebben de directeuren van alle basisscholen in onze regio tijdens
een recente tweedaagse afgesproken in eigen wijk en/of gemeente met elkaar
overleg te plegen en zo nodig te helpen. Dit vergroot de kans op vervanging en
is daarom een groot voordeel. Alleen wanneer er echt geen oplossing te vinden
is, zijn wij genoodzaakt uw kind(eren) naar huis te sturen.
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Informatievoorziening en steun
We hebben u als ouder(s)/verzorger(s) via Klasbord al ruim voor de herfstvakantie geïnformeerd over de mogelijke stakingsdag. Via deze nieuwsbrief
doen we dat nogmaals, zodat u zelf de opvang voor uw kind(eren) tijdig kunt
regelen.
Willen we uw kind(eren) nu en in de toekomst kwalitatief goed onderwijs blijven bieden, dan zullen we met elkaar de ernst van de situatie richting de
overheid duidelijk moeten blijven maken.
Ons bestuur respecteert het stakingsrecht van iedere medewerker en biedt
hen de mogelijkheid om aan de stakingsbijeenkomst op 6 november deel te
nemen.

Opvangprobleem
Mocht u deze dag niet in opvang voor uw kind(eren) kunnen voorzien,
neemt u dan contact op met de school. Met elkaar bekijken we de opvangmogelijkheden voor uw kind(eren).
Wij hopen op uw begrip en mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij
de directeur van de school.
We doen weer mee met EU schoolfruit!
EU schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten.
Onze school ontvangt twintig weken lang iedere week drie porties groente
en fruit voor alle leerlingen en dat helemaal gratis dankzij financiering van de
Europese Unie. De actie loopt van week 46 t/m week 16 in 2020. Iedere week
krijgen onze leerlingen op woensdag, donderdag en vrijdag groente en fruit.
Op de deur van de school hangt een lijstje waarop u kunt lezen wat ze krijgen. Lust uw kind dit niet dan vragen we u hem/haar deze dagen ander fruit
mee te geven. De eerste fruitdag is woensdag 13 november en de laatste
keer dat de kinderen groente/ fruit krijgen is vrijdag 17 april.
Peuterochtend
Eén keer per maand is er een ouder/peuter ochtend op school die wordt georganiseerd door ouders. Kinderen tussen de 0 en 4 jaar mogen met hun ouder(s) komen spelen en knutselen. De ouders drinken dan gezellig een kopje
koffie of thee met elkaar. Op 13 november is er weer zo’n ochtend. Tussen
9.30 en 11.00 uur bent u van harte welkom in het speellokaal van de school.
Dit lokaal is makkelijk te bereiken via de rechter deur van het schoolgebouw.
Sint
Sinterklaas komt binnenkort weer naar Nederland en daarom hebben we
alvast een aantal dingen gepland op school.
We gaan met de kinderen van groep 1 tot en met groep 8 vanaf 12 november het Sinterklaasjournaal volgen. Gezellig met zijn allen aan het begin van
de dag. We zijn benieuwd naar alle ontwikkelingen! Het is een lange reis van
Spanje naar Nederland, dus er kan onderweg van alles gebeuren.
Op 20 november zullen de kinderen van groep 1, 2 , 3 en 4 naar het Sinterklaashuis in Brielle gaan. We gaan in de ochtend. We worden om 09.20 uur bij
het sinterklaashuis verwacht. Het vervoer hiervoor is al geregeld.
Ook zal de Sint voor de grote dag, de Pieten naar school sturen. Wanneer
de kinderen hun schoen mogen zetten heeft Sint nog niet laten weten. Hier
worden jullie later over geïnformeerd.
We verwachten dat Sint op donderdag 5 december zijn verjaardag bij ons
op school komt vieren. Het is dan niet nodig om uw kind een pauzehapje en drankje mee te geven; dit wordt door school verzorgd. De kinderen zijn deze
dag om 12 uur uit.
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De kinderen van groep 5 tot en met 8 gaan surprises maken. Daar zullen ze
nog apart informatie over krijgen. De kinderen van groep 3/4 maken geen
surprise; die doen een leuk spel in de klas op 5 december.
We hopen op een gezellige Sinterklaasdag.
De Sinterklaascommissie.
Aanwezigheid directeur
De directeur is op maandag 4, dinsdag 12, donderdag 14, woensdag 20,
donderdag 21, dinsdag 26 en woensdag 27 november op school aanwezig.
Voor vragen staat zijn deur vrijwel altijd open en een eventuele afspraak is zo
gemaakt.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 29 november.
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