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De jarigen van de komende weken
Julie

Agenda
13 t/m 29 -01
13-01
14-01
22 t/m 30-01
20-01
22-01
27-01
28-0
30 +31-01
30-01
04-02
05-02
06-02
07-02
08-02
10-02
14-02
15t/m 23-02
24-02
04-03
09-03
18-03

Toetsweken groep 1-8
Rockband en gitaarles groep 6-7-8
Schoolarts groep 2
Nationale voorleesdagen
Rockband en gitaarles groep 6-7-8
Studiemiddag team: alle leerlingen om 12 uur vrij
Rockband en gitaarles groep 6-7-8
Schoolarts groep 2
Stakingsdagen: de school is dicht
Harp en boomwackerles groep 1-5
Rockdansles Clairette groep 6-7-8
Studiedag team: deze dag is er gewoon les: de studiedag gaat niet door
Harp en boomwackerles groep 1-5
Rapporten mee
Remco Heite schaaktoernooi
Rapportgesprekken
Free running groep 7
Voorjaarsvakantie
Klankbordgroep
Personeelsdag Comprix: alle leerlingen vrij
Veerkieker groep 4-5
Open dag Comprix scholen

Vervanging
Deze week hebben wij te maken gehad met een moeilijke invulling van de vervanging van onze zieke
collega’s. Juf Baukje en meester Jan waren afwezig i.v.m. de griep. Beterschap allebei!
Voor juf Baukje hebben we op twee van de drie dagen vervanging kunnen vinden. Helaas is de derde
dag niet gelukt, waardoor momenten van extra ondersteuning met leerlingen of in de groepen niet
door konden gaan. Daar er geen vervangers op de lijst stonden en wij op dinsdag wel een stagiaire in
groep 4-5 hebben, heeft juf Agnes groep 4-5 gedraaid. Juf Agnes heeft zich hier goed doorheen
geslagen! Juf José is woensdag extra ingezet, juf Jantina is donderdag in de groep geweest en

vandaag en a.s. maandag zal juf Loes ( zij heeft eerder dit jaar in groep 6-7 ingevallen) groep 4-5 gaan
draaien. Ieder die voor de klas staat heeft haar uiterste best gedaan om de leerlingen het beste
onderwijs te kunnen geven. Dank voor jullie extra inzet!
Ideaal is het niet zoveel gezichten voor één groep, maar de leerlingen hoefden gelukkig niet naar huis
te worden gestuurd. We hopen dat er niet veel ziektegevallen meer gemeld zullen worden. Ook hier
wordt de vervangingslijst wel heel erg kort!

Stakingsdagen
Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord hebben de
bonden de basisscholen, de scholen voor
speciaal basisonderwijs en de scholen voor
voortgezet onderwijs opgeroepen om op 30
en 31 januari te gaan staken. Met deze
stakingsoproep roept het onderwijsveld het
kabinet op om structureel extra te investeren
in het onderwijs, voor de toekomst van onze
kinderen en de generaties die volgen.
De kwaliteit van ons onderwijs staat al jaren onder druk. Steeds meer scholen krijgen te maken met
schoolleiders- en lerarentekorten. De vervangingspoules zijn erg ingekrompen of, misschien beter
gezegd, vrijwel leeg. De cijfers laten zien dat dit zich niet alleen in de Randstad manifesteert, maar
dat dit zich in rap tempo over heel Nederland verspreidt. Het beroep van directeur kent steeds
grotere uitdagingen om de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs te realiseren. Leerkrachten
krijgen te maken met steeds groter wordende groepen en vaak ook nog met diverse problematiek in
deze groepen. De arbeidsmarkt staat erg onder druk. Ook wij hebben er deze week mee te maken
gehad. Het zoeken naar vervangers wordt steeds lastiger. Onbevoegden komen voor de klassen,
klassen worden soms samengevoegd of naar huis gestuurd. Dit heeft grote gevolgen voor de
kwaliteit van ons onderwijs, ook voor het onderwijs van uw kind. Uit internationaal onderzoek blijkt
dat het ontwikkelingsniveau van de Nederlandse leerlingen al jaren aan het dalen is. Wanneer wij nu
niet doorpakken en structurele investeringen voor de komende jaren opeisen, zullen de problemen
alleen maar groter worden.
Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra investeringen.
Een mooi begin waar we blij mee zijn. Toch zijn de investeringen bij lange na niet voldoende: Er moet
structureel meer geld beschikbaar komen voor investeringen in en ruimte voor onderwijsinnovatie
en – ontwikkeling, voldoende ondersteunende functies in de school ( conciërges, administratief
medewerkers) en voldoende materiele bekostiging voor moderne leermiddelen en onderhoud en
schoonmaak van de gebouwen. Het budget voor gas en elektra is gebaseerd op een prijspeil van
2015! Het tekort wordt aangevuld vanuit andere budgetten als het onderwijsleerpakket en de
formatiegelden.
Onze kinderen en toekomstige generaties hebben recht op goed onderwijs!
Wij zijn het eens met de oproep tot extra investeringen en meer aandacht voor het schoolleiders- en
leraren tekort. Toch begrijpen wij ook dat je niet zo maar ineens een blik personeel kan open
trekken. Ook de eisen tot structurele investeringen zullen niet van de ene op de andere dag worden
toegekend. Dit zal een lange adem vergen tijdens de CAO onderhandelingen.
Wij begrijpen dat we met twee dagen staken de ouders met grote problemen opzadelen. Bij ons was
het overduidelijk dat we met de oproep tot één dag staken geen problemen hadden en meteen de
deuren dicht zouden gooien. Twee dagen staken vinden ook wij veel. Toch hebben we besloten om
de school twee dagen te gaan sluiten. Wij vinden dat we een duidelijk signaal naar de overheid
moeten afgeven, zeker nu de verkiezingsprogramma’s geschreven gaan worden.

Om u tegemoet te komen, hebben we besloten om de studiedag van 5 februari te laten vervallen.
Wij gaan de geplande analysevergadering tijdens één van beide stakingsdagen of na schooltijd
uitvoeren.
Binnen onze stichting is er op dit moment niet zo’n eenduidig beeld merkbaar als bij voorgaande
stakingsdagen. Hadden eerder 96% van de scholen de deuren gesloten, nu zijn er 75% van de scholen
die de deuren gaan sluiten.
Mocht u door het niet door laten gaan van de studiedag op 5 februari ( er is dan gewoon school) of
door de beide stakingsdagen in zeer grote problemen komen, dan hoor ik dat graag.
We hopen dat u onze staking ondersteunt, hoe lastig het ook voor ouders zal kunnen zijn om twee
dagen de kinderen ergens te kunnen onderbrengen!
U begrijpt dat bovenstaand stuk mede namens het team is geschreven.
Margriet

Opvang voor uw kind tijdens de
studiemiddag en stakingsdagen
In overleg met onze nieuwe BSO Welkom Kind kan er voor de studiemiddag van 22 januari a.s.
opvang worden aangeboden. Daar de opvang nog niet officieel geopend is, kan uw kind op de
genoemde woensdagmiddag vanaf 12 uur tegen een gereduceerd tarief van €2,50 per uur per kind
worden opgevangen in het BSO lokaal. Er wordt een creatieve middag georganiseerd. Er is ruimte
voor maximaal 10 kinderen.
Mocht u ook graag opvang willen voor uw kind tijdens de stakingsdagen van 30 en 31 januari, dan wil
de BSO hier ook een mogelijkheid voor bieden. Voor meer informatie en voor de opgave van uw
kind(eren) kunt u contact opnemen met Welkom Kind: Telefoonnummer: 0516 – 850338,
e-mail: info@welkomkindfriesland.nl
Wilt u meer informatie en/of bent u op zoek naar een BSO-plekje voor uw kind(eren)? Neem dan
gerust vrijblijvend contact met Welkom Kind op.
Zij zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.30 uur.

Parkeren
Een reminder:
Zeker in deze donkere dagen worden veel leerlingen met de auto
gebracht. Dat veroorzaakt behoorlijke rijen auto’s die stilstaan
langs de weg. Natuurlijk vinden we het fijner dat er veel kinderen
met de fiets of te voet naar school komen, maar dat lukt niet
altijd. Mocht u toch met de auto komen, wilt u deze dan parkeren
op het oude Blughut-terrein, op de parkeerplaats bij het grote
plein of tussen de eikenbomen? Zet u uw kind via de parkeerplaats
af, wilt u dan de eerste ingang nemen om de parkeerplaats op te
rijden en via de bomenrij weer de parkeerplaats gaan verlaten?
Ook liever geen auto’s half op de stoep parkeren bij de
parkeerplaats; de weg wordt daardoor wel erg smal.
Willen de ouders van groep 1-2 op het plein op hun kind wachten?
Zo voorkomen we dat er onverwacht een kind snel de weg oversteekt.
Bij het grote plein is ruimte voldoende op de parkeerplaats om even te wachten. Wilt u beide
ingangen van het plein ruim vrij houden, zodat onze leerlingen veilig de weg kunnen oprijden?

Bierdoppen, enz. voor Kika
Beste lezers
Wij sparen bierdoppen voor kika (kinderkanker)
Want KiKa heeft als doel om de genezingskans van kinderen
met kanker te verhogen naar 95%. Momenteel geneest 75% van
de kinderen met kanker. Alle specialisten zijn het erover eens:
er kan nog veel meer winst geboekt worden. KiKa streeft naar
95 procent genezing van alle kinderen met kanker. Door steeds
betere behandelingen krijgen de kinderen bovendien minder
last van bijwerkingen en gevolgen hiervan. De resultaten van
alle onderzoeken zijn veelbelovend. Uiteindelijk hopen alle
kinderoncologen dat kinderkanker geen levensbedreigende
ziekte meer zal zijn.
Hierbij vragen wij aan de lezers om bierdoppen, lege blikken van ranja en oude spijkers schroeven
e.d. in te zamelen. Je kunt het inleveren bij de klas van groep 6/7. Wij leveren het oude ijzer in, het
geld dat we daarvoor krijgen gaat naar Kika. U zou het ook kunnen vragen aan familie, zodat wij er
met zijn allen voor kunnen zorgen dat het aantal genezingen naar 95% stijgt.
Met vriendelijke groeten
Doutzen, Serena, Sophie

Luizenpluizen
Vanmorgen heeft de luizenbrigade weer een controle gedaan. Deze keer zijn er bij verschillende
kinderen luizen verdeeld over diverse groepen ontdekt. De betreffende ouders hebben hiervan een
mail ontvangen. We vragen u vriendelijk doch dringend om uw kind(eren) iedere dag goed te
kammen. We hopen op deze manier een verdere uitbraak te voorkomen!

WE GAAN WEER KNUTSELEN!!!!
Wanneer: maandag 13 januari
Waar: MFA
Thema: winter
Voor wie: gr. 1 t/m 8 (gr. 1 t/m 3 graag hulp meenemen)
Tijd: 14:15 tot 15:00
Kosten: 2 euro Graag opgeven bij henkjanjohanna@home.nl (i.v.m. inkopen knutselspul)

Vakantiespel 2020
Vakantiespel 2020 gaat weer van start. Dit betekent dat wij voor de kinderen van 9 t/m 12 jaar een
prachtige spelweek organiseren in het bos van Appelscha. Voor de Tjongeling betekent dit dat jullie
mee kunnen doen in eerste week van de zomervakantie. Deze week wordt je ‘s ochtends door een
bus uit het dorp opgehaald en naar het bos van Appelscha gebracht. Hier wacht leiding op je om die
week spellen te doen, hutten te bouwen en samen te zwemmen in het bosbad van Appelscha.
Deze week zijn de boekjes weer gebracht en hier staat ook extra informatie in. Er zijn 2 manieren van
aanmelden mogelijk. Dit is mogelijk via de laatste bladzijde in het boekje, door deze in te leveren
voor vrijdag 24 januari. In het boekje staat 7 februari. Echter is in overleg met school afgesproken dat
wij deze papieren woensdag 29 januari weer ophalen.
Echter is inschrijven ook mogelijk via de website ww.vakantiespel.nl. Deze mogelijkheid is vanaf 24-1
dus voor jou school ook alleen nog maar mogelijk.
We hopen jullie in de zomer weer te zien in het bos van Appelscha.
Met vriendelijke groet
Ilona van Veen
Secretariaat Vakantiespel Ooststellingwerf

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 16 januari 2020

