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De beste wensen! 
2020 is weer van start gegaan! Hoewel het nog niet altijd als winter voelt is de hal 
weer in winterstemming gebracht. 
Als team kijken we terug op een mooi jaar, met veel mooie momenten waar we 
trots op zijn. Ook dit schooljaar willen we weer die fijne sfeer met kinderen, ouders 
en leerkrachten neerzetten die onze school zo kenmerkt!  

 
Aanstaande donderdag inloopochtend van 8.30-9.00 uur 
Het klinkt gek, maar wegens overweldigend succes van de inloopochtend hebben we 

onze aanpak wat aangepast. De afgelopen keren werd er een les gegeven, maar in 
veel klassen werd de les zo druk bezocht dat het lesgeven best moeilijk bleek. 
Komende donderdag willen we ouders de gelegenheid geven om bij de kinderen in 
de klas te kijken naar de speel-werkles, de schriften en Snappet. Indien u meerdere 

kinderen heeft, kunt u gerust in verschillende klassen gaan kijken. Om 9.00 uur 
gaan wij door met ons reguliere programma. Het is ook prima om niet het gehele 
half uur te blijven. Indien uw kind in groep 5 bij juf Marja en juf Frederique zit, is er 
deze ochtend een muziekles. Indien u deze les komt bekijken vragen wij u hier niet 
later binnen te lopen. Dit verstoort de les te veel. Wij hopen u donderdag te zien! 
 

Staking 30 en 31 januari 2020 
Zoals u heeft kunnen lezen in de eerdere brief, zal onze school dicht gaan op 30 en 
31 januari. 
Er moeten structurele oplossingen komen voor de lange termijn. We zijn als directie, 
leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel op zoek naar de juiste 
waardering. Dit gaat niet alleen over geld, maar ook over maatregelen om de 
werkdruk te verminderen, het vak aantrekkelijker te maken en te kijken naar 

passende maatregelen om met elkaar goed onderwijs te kunnen blijven geven nu én 
in de toekomt.  
We zien om ons heen dat collega scholen het zeer moeilijk hebben en er steeds 
minder bevoegde mensen te vinden zijn voor de klas. Ook voor onze school wordt 
dat steeds moeilijker. Wij zijn ons bewust dat het lijkt dat wij nog geen last hebben 
van het lerarentekort. Wij zijn er ook trots op dat we nog geen klas hebben hoeven 
opdelen of naar huis hebben moeten sturen. Dit heeft ook heel erg te maken met 

ons team. Heel wat leraren uit ons team komen extra werken wanneer er een 
andere leerkracht ziek is. Als directeur weet ik dat dit extra werkdruk neerlegt bij 
deze mensen. Trots ben ik ook op hen, zodat we tot nu toe ons onderwijs op een 
goede manier kunnen geven aan al onze kinderen.  
 
Mijn schoolinfo: 

In ’Mijn Schoolinfo’ staan lang niet alle telefoonnummers van alle ouders genoteerd.  
Wilt u uw gegevens controleren en volledig maken? 
 
Parkeren rond school: 

De afgelopen weken was het parkeren rond de school moeilijk i.v.m. het opnieuw 
aanleggen van kabels in de grond. Toch blijft de veiligheid van onze kinderen het 
meest belangrijk. Ik wil u met klem vragen om niet te parkeren op de stoep en uw 

auto niet op de hoeken te parkeren. Ouders en kinderen geven aan hier last van te 
hebben. Graag uw aandacht hiervoor. 
 
Eindadviezen voor groep 8 
Gisteren is naar de ouders van groep 8 een aparte mail gestuurd over het 
eindadvies dat vrijdag meegaat met de kinderen en de gesprekken die gepland 
staan voor maandag 20 en donderdag 23 januari. 
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Belangrijke data: 
16 januari- inloopochtend 
17 januari- eindadvies groep 8 mee 

20 en 23 januari eindadviesgesprekken 
27 januari- interculturele weken 
30 en 31 januari- onderwijsstaking, school is gesloten 

3 februari- groep 6,7,8 naar Ruud Veltenaar in Leidschendam 
20 februari- carnaval van 13.00 uur tot 15.00 uur. 
21 februari- studiedag en start voorjaarsvakantie. 
 

 


