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De bijbelteksten waar we de komende maand over werken zijn:
Week 5 t/m 7 (29 januari t/m 16 februari): Je krijgt wat je verdient
■ Inhoud: Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je krijgt? Over gelijke en ongelijke
behandeling, over beloning en straf. Over een kans verdienen voor een nieuwe toekomst.
■ Bijbel: Schulden bij de koning (Matteüs 18); Arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20); De
talenten (Matteüs 25); Het ongeluk met de toren (Lucas 13); De boom zonder vruchten
(Lucas 13); Zacheüs (Lucas 13).
Week 8 t/m 11 (19 februari t/m 16 maart): Veel en weinig
■ Inhoud: Veel en weinig, rijkdom en armoede. De waarde van delen.
■ Bijbel: De bloemen en de vogels hebben geen zorgen (Lucas 12); De rijke jongeling
(Lucas 18);
Intocht in Jeruzalem (Lucas 19); Het muntje van de weduwe (Lucas 21).
Agenda februari 2018
2 febuari
Rapport mee naar huis.
7 en 15 februari

Oudercontactmoment

23 februari

Studiedag: alle kinderen vrij.

24 februari t/m 4
maart

Voorjaarsvakantie

Kanjertaal voor ouders
Vanaf nu zullen wij iedere maand een Kanjerregel en tip met u delen. Wij gebruiken deze
regels/tips ook in de groep.
1. Maak dagelijks echt contact met je kind
Werk aan een goede relatie met je kind
Een kind heeft behoefte aan een goede relatie met jou. Het wil zich gezien en gehoord
voelen door vader en moeder.
Individuele aandacht
Persoonlijk aandacht zorgt ervoor dat je kind zich door jou voelt gezien.
Het kind doet er toe voor papa en mama, het kind is geliefd, er wordt van haar/ hem
gehouden.
De waan van de dag
In veel gezinnen hebben de ouders het druk met hun werk en het regelen van de dagelijkse
dingen. Probeer toch met regelmaat iets met je kind alleen te doen. Een uurtje winkelen, een
spelletje spelen, enz. is vaak al genoeg.

Wist u dat…
Onze leerlingen al helemaal in de 21e eeuw leven? Bij het lezen van de woordjes tijdens de
toets lezen ze in plaats van DOORN het woord DRONE. Een doorn is ook zó
middeleeuws… 

Collecte kerstviering bij Beatrix kinderziekenhuis gebracht
Op donderdag 1 februari hebben Sander, Isak en Nina de cheque naar het Beatrix
Kinderziekenhuis gebracht samen met juf Annemiek. Ze kregen daar informatie over het
ziekenhuis en hadden alle tijd om vragen te stellen, heel interessant! Nogmaals dank voor
uw bijdrage!

Staken 14 februari 2018
Op woensdag 14 februari wordt er weer actie gevoerd voor de arbeidsvoorwaarden in het
onderwijs. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de inhoud van de staking en de
gevolgen voor de school. In ieder geval is de school gesloten. De actiebereidheid onder het
personeel is hoog. We begrijpen dat het vervelend is voor de leerlingen en voor u als ouder.
We dagen u dan ook uit om uw ongenoegen daarover kenbaar te maken via poinactie.nl/ouders.
Inhoud studiedag 23-2-2018
Op vrijdag 23 februari hebben we als school weer een studiedag gepland. Alle leerlingen zijn dan vrij.
De leerkrachten zijn dan druk bezig om alle gegevens van het eerste halfjaar te verwerken in de
nieuwe planning voor de tweede helft van het schooljaar. We gebruiken sinds dit jaar een
zogenaamde periodeplanning, waarin we de lessen die we aan de leerlingen geven plannen en ook
in bijhouden wanneer het even niet lukt met een kind. We kijken dan wanneer we extra hulp kunnen
geven en hoe we dat doen. Dit is een hele verandering ten opzichte van voorgaande jaren en u zult
begrijpen dat dit veel tijd kost. We hebben daarom door het jaar heen verschillende studiedagen
waarop we met elkaar werken aan deze veranderingen in de school.
Tot nu toe hebben we de studiedagen steeds geprobeerd te koppelen aan andere vrije dagen door
het jaar heen. Bijvoorbeeld Pasen, herfstvakantie enz. Dit hebben we steeds in overleg met de MR
gedaan. We horen de laatste tijd allerlei geluiden van ouders dat dit soms helemaal niet handig is.
We zullen kijken hoe we dit volgend jaar moeten plannen.

Hieronder nog de extra informatie over de staking:
Wellicht hebt u via de media gehoord dat er weer acties komen in het primair onderwijs. Het onderwijs in
het noorden van het land staakt op 14 februari.
Wat betekent dit voor onze school?
De leraren op onze school zijn van plan om op 14 februari te gaan staken (95%). Dat betekent dat de
school geheel gesloten blijft en dat uw kind/kinderen niet naar school kan. Ik kan de veiligheid van uw
kind niet garanderen als er niet voldoende personeel aanwezig is. Indien u problemen hebt met het
organiseren van opvang voor uw kind/kinderen dan kunt u contact opnemen met de SKSG. Zij hebben
afgesproken dat ze kinderopvang garanderen voor deze dag.
Hieronder nogmaals de 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 investeren in het
verlagen van de werkdruk. Met Prinsjesdag werd al bekend dat er 270 miljoen euro beschikbaar komt
voor het moderniseren van de arbeidsvoorwaarden. Dit 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 aan te kunnen blijven trekken om het onderwijs
voor uw kinderen op peil te houden. We merken nu al iedere dag dat er geen invallers beschikbaar zijn en
ook de nieuwe aanwas van personeel blijft achter.
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 al diverse gesprekken 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 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 volgen er stakingen. De minister heeft te kennen
gegeven geen extra geld beschikbaar te stellen.
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 met onder de naam PO-front.
We begrijpen dat het voor u als ouders en alle leerlingen heel vervelend is dat we opnieuw het werk
neerleggen en we hopen dan ook dat u uw ongenoegen wilt tonen richting de politiek.
Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben, mocht dit nog vragen oproepen, dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Taeke Venema

