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De jarigen van deze week
Rowin Aïsha Cornee

Agenda
21-31 januari
23 januari
23 januari
30 januari
7 februari
8 februari
11 februari
13 februari
14 februari
18-22 februari

Toetsweken Cito
Open middag BHS
MR/OV vergadering
Open dag Terra College groep 8
Free running groep 7
Free running groep 8
Studiedag team: alle leerlingen vrij
Rapporten mee
Contactavond
Voorjaarsvakantie

NOT
Binnenkort start in de Jaarbeurs in uitrecht de Nationale Onderwijstentoonstelling. Een tweejaarlijkse
beurs met daarin allerlei nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs. Daar de kleuters toe zijn aan
een nieuwe methode, zullen juf Fokje, juf Wieneke en juf Anja op woensdag 23 januari daar naar toe
gaan. De kleuters gaan die dag gewoon naar school. Juf Marlous en juf Marinde zullen de beide
kleutergroepen dan gaan draaien.

Acties directeuren PO
In de week van 4-8 februari roepen de vakbonden Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en CNV
Schoolleiders op tot actie. Niet alleen het lerarentekort, maar ook het directeurentekort wordt al een
groot probleem. Daarnaast is het van belang, dat niet alleen de leerkrachten er dit jaar op
vooruitgaan in hun salaris, wat hen overigens van harte is gegund, maar dat ook directeuren,
adjunct-directeuren en onderwijsondersteunend personeel een passende salarisverhoging krijgen. In
deze actieweek wordt aan schoolleiders gevraagd geen vervanging te regelen bij ziekte van
leerkrachten, om zichtbaar te maken wat o.a. het werk van een schoolleider inhoudt en veel tijd kost.
Hierbij informeer ik u dat ik besloten heb deel te nemen aan deze actie. Mijn prioriteit ligt in deze
week niet bij het vinden van vervanging of het zoeken naar en organiseren van noodoplossingen voor

opvang in de klas. In deze tijd van lerarentekorten is mijn ervaring dat ik hier veel moeite voor moet
doen, vaak met zeer weinig resultaat. Bij ziekmeldingen van collega’s zullen er geen groepen worden
samengevoegd of verdeeld, er worden geen parttimers benaderd om extra te werken, er wordt niet
geregeld dat de IB-er of ikzelf voor de klas gaat staan, etcetera. De tijd die ik zou besteden aan het
zoeken naar een oplossing, kan ik beter inzetten voor mijn overige (kern)taken: de onderwijskundige
taken, het begeleiden bij het professionaliseren van het team, het afleggen en nabespreken van
klassenbezoeken. De klassen worden in deze actieweek niet samengevoegd of verdeeld, omdat dat
de kwaliteit van het onderwijs ook vermindert. Ik hoop op uw begrip.

Een BSO middag bij Doerak
Wat doen we zoal op een BSO middag? Ik zal jullie er in deze nieuwsbrief
wat over vertellen.
Om twee uur komen de kinderen voor buitenschoolse opvang naar het BSO
lokaal. De jongere kinderen worden bij hun lokaal opgehaald.
Als iedereen er is, starten we gezamenlijk met drinken en fruit/groente aan tafel. Er is tijd om
belangrijke en bijzondere dingen aan elkaar te vertellen en de middag door te nemen. Sommige
kinderen gaan naar sport of komen later naar de BSO. Na het drinken en het fruit eten, mag ieder
kind vrij spelen in het lokaal of op het schoolplein.
In het lokaal is genoeg te doen om mee te spelen enkele voorbeelden zijn: een speelkeuken,
verkleedskleren, voetbalspellen, knutselspullen, boeken, speelgoed, lego en playmobiel, heel veel
spelletjes. Er is nog veel meer mogelijk.
Ook kunnen we bij mooi weer naar de pannakooi om te voetballen en mogen we in overleg het
speellokaal gebruiken en daar kunnen we lekker actief zijn.
Naast het vrije spelen staat er ook een activiteit op het middag programma. De activiteiten bij de BSO
zijn heel divers. Enkele voorbeelden zijn, een quiz, op raam schilderen, bingo, pietengymnastiek,
proefspel, bingo of soms zelf iets lekkers maken. De activiteiten sluiten meestal aan op de seizoenen
de feestdagen of actuele zaken.
Rond een uur of vier gaan we weer met elkaar aan tafel om te drinken en wat te eten. Tijd voor een
cracker, rijstwafel of beschuit.
De kinderen mogen af en toe een vriend of vriendin meenemen naar de BSO om mee te spelen.
Het nieuwe jaar zijn we begonnen met wensen briefjes voor 2019 en het maken van een
verjaardagskalender.
Mocht je meer willen weten over de BSO, dan ben je welkom om even binnen te lopen. De BSO is er op
maandag of dinsdag middag.
In de toekomst hopen we ook op andere dagen onze deuren te kunnen openen. Daarom willen we
vragen of degene die interesse hebben, zich wel gewoon willen opgeven. We hanteren dan een
wachtlijst en kunnen bij 4 kinderen of meer open gaan op die dag.
SKIK Kinderopvang is een professionele organisatie die zich sterk maakt voor een gezellige sfeer, het
samen dingen doen en bovenal plezier beleven met elkaar!
Voor informatie en tarieven verwijzen wij u door naar onze website: www.skikkinderopvang.nl
Wilt u zich opgeven of informatie inwinnen, mail dan naar info@skikkinderopvang.nl of bel met ons
bedrijfsbureau: 0513-416017
Groetjes Johanna

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 op donderdag 24 januari 2019

