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Openbare Ouderraadsvergadering en MR-vergadering
Maandag 27 november om 20.00 is de vergadering van de ouderraad. Deze vergadering
is openbaar en hierbij wordt de begroting van de ouderbijdrage 2018 besproken.
Woensdag 29 november is om 19.30 de MR-vergadering. Deze vergaderingen zijn altijd
openbaar.
Open Les
Op woensdag 29-11 is er Open Les van 08.30-09.00. Ouders kunnen dan een les
bijwonen. In het voorjaar is er weer een Open Les, dan ook voor eventueel andere
geïnteresseerden. Om een zo goed mogelijk beeld van de dagelijkse praktijk in de klas te
geven, zouden wij het prettig vinden als niet-schoolgaande broertjes of zusjes niet
meekomen.
Bezoek onderbouw aan Marienburg
Woensdag 29-11 is ook de dag dat de onderbouw Sinterklaasliedjes gaat zingen in de
Marienburg. Alle kinderen mogen die dag verkleed komen als Sint of Pietje.
Adviesgesprekken groep 8
Op maandag 18 december zijn de adviesgesprekken voor de leerlingen en ouders uit
groep 8. Het inschrijven voor deze gesprekken kan van 6-12 t/m 8-12 op de lijst die dan bij
het klaslokaal hangt.
Schaatsen groep 5 t/m 8
Ook dit jaar gaan we weer schaatsen op de kunstijsbaan in Nederhorst den Berg, en wel
op vrijdag 8 december. Het vervoer wordt inmiddels via de contactouders uit de
betreffende klassen geregeld. Belangrijk voor iedereen om te weten:
Schaatsen kunnen ter plekke worden geleend. Eigen schaatsen mogen eventueel ook
mee, maar dit mogen geen Noren zijn. Handschoenen zijn verplicht! Zonder
handschoenen mogen kinderen het ijs niet op. Hier wordt streng op gecontroleerd.
Schoolproject Kerk aan zee
Groep 8 heeft aan een kunstproject gewerkt met kunstenaars uit het dorp. Hierbij is een
boodschap voor de wereld beeldend gemaakt. De opening van de tentoonstelling hiervan
is op zondag 10 december van 16.00-17.00 in de Kerk aan zee. Iedereen is welkom!

Staking
Begin november heeft het PO-Front een ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd
aan de minister van Onderwijs. Verwacht wordt dat hierop in de week van 5 december
antwoord komt. Zo niet, dan roepen de vakbonden weer op tot staking. Deze staking zal
dan gaan plaatsvinden op dinsdag 12 december.
Omdat wij u graag op tijd willen informeren en in de gelegenheid willen stellen om voor
eventuele opvang te zorgen, laten wij via deze weg alvast weten dat wij als school
meedoen met de staking mocht deze doorgaan. Een definitief besluit hoort u nog van ons.
In de bijlage vindt u alvast extra informatie over de aanleiding van de staking.
Tot slot
We sluiten deze nieuwsbrief graag af met het mooie nieuws dat Karin op 15 november is
bevallen van haar zoon Sverre Johan! Wij wensen haar heel veel geluk en een mooie
kraamtijd toe.
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27-11: Openbare vergadering Ouderraad 20.00
29-11: Open Les 08.30-09.00
29-11: Onderbouw naar Marienburg
29-11: MR-vergadering 19.30
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05-12: Sinterklaasfeest
06-12: Voorlopig advies groep 7
           Inschrijven adviesgesprekken groep 8
07-12: Voorlopig advies groep 7
08-12: Schaatsen groep 5 t/m 8
10-12: Tentoonstelling Kerk aan zee
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12-12: Staking?
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18-12: Adviesgesprekken groep 8
21-12: Kerstdiner

Bijlage
Wellicht hebt u via de media gehoord dat er weer acties komen in het primair onderwijs.
Graag geven wij u meer informatie over de aanleiding voor deze acties.
Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het primair onderwijs waren teleurgesteld
over het regeerakkoord van Rutte III. Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in het
primair onderwijs, maar die investeringen zijn niet hoog genoeg en komen veel te laat. Het
kabinet wil bijvoorbeeld pas vanaf 2021 voldoende in de werkdruk investeren.
Met Prinsjesdag werd al bekend dat er 270 miljoen euro beschikbaar komt voor het
moderniseren van de arbeidsvoorwaarden, terwijl het PO-front heeft berekend dat er 900
miljoen nodig is om een eerste goede stap te zetten om de salarissen van de leraren gelijk
te trekken met het salaris van docenten in het voortgezet onderwijs. Voorlopig lijkt het bij
270 miljoen te blijven en dat is niet voldoende om in de toekomst genoeg goede leraren te
blijven trekken om het onderwijs voor uw kinderen op peil te houden.
Daarnaast heeft het kabinet ook een bezuiniging op onderwijs aangekondigd. Vanaf 2021
gaat het voor het primair onderwijs jaarlijks om 61 miljoen euro. Wij waren hier
onaangenaam door verrast. De minister heeft aangegeven dat hij deze bezuiniging zo min
mogelijk wil laten neerslaan op het onderwijs in de klas. Het is echter de vraag waar het
geld dan vandaan moet komen. Het primair onderwijs heeft de afgelopen jaren bezuiniging
op bezuiniging gestapeld zien worden, met tekorten tot gevolg. Iedere bezuiniging wordt
onherroepelijk gevoeld in de school.
De organisaties die samenwerken in het PO-front hebben op 7 november een gesprek
gevoerd met de nieuwe minister van Onderwijs, Arie Slob. De samenwerkende
onderwijsorganisaties hebben daarbij een ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd
aan de minister. Ze verwachten uiterlijk in de week van 5 december een antwoord van
Slob op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het primair
onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan volgt er op 12 december
een landelijke staking.
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk
neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. Het is in
Nederland vrij uniek dat werkgevers en werknemers samen optrekken bij acties. In het
primair onderwijs doen we dat nu wel, omdat de nood nog steeds hoog is. De actiegroep
van leraren PO in Actie, de vakbonden en de sectororganisatie PO-Raad werken hierbij
samen onder de naam PO-front.

