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Dag allemaal,  
Hierbij de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar. Ik wens u allen een hele fijne vakantie en geniet 
met elkaar van de feestdagen! We zien iedereen 6 januari weer. Allen hopelijk in goede gezondheid ;) 

Kerstviering 
Gisteren hebben alle groepen heerlijk gegeten in de klas. Wat is er 
door vele ouders weer veel werk van gemaakt! Hartelijk dank voor al 
het lekkers. 
En natuurlijk de kerstviering gisteravond in de Dominicanenkerk. Wat 
fijn dat we met zovelen het kerstfeest hebben kunnen vieren. De 
kinderen hebben het kerstverhaal heel mooi ten tonele gebracht. Het 
koor heeft super gezongen en Irene en Roos een prachtige muzikale 
bijdrage op de piano en trombone.  
Alle ouders die geholpen hebben, heel erg bedankt! Samen hebben we er een mooie afsluiting van 
het jaar van gemaakt! 
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BELANGRIJKE DATA 
 
6-8 januari Luizencontrole 
7 januari Start themaweek ‘Groot 

experiment’ 
14 januari MR vergadering 
17 januari  Afsluiting Themaweek 8:30 – 9:00 u 
10 februari Schoonmaakavond (A-N) 
12 februari OV vergadering 
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Themaweek – Groot Experiment 
Na de kerstvakantie starten we (op dinsdag 7 januari) met het schoolbrede thema ‘Groot 
Experiment’. Na de centrale start op dinsdag werken alle groepen in hun eigen klas aan dit thema. Er 
worden proefjes gedaan, er is aandacht voor techniekonderwijs, de leerlingen zullen met andere 
ogen naar de wereld om hen heen gaan kijken. We 
hebben er erg veel zin in! De voorbereidingen zijn in 
volle gang. Vrijdag 17 januari sluiten we het thema af 
met een inloop voor u. Houd u de agenda vrij om deze 
ochtend tussen 8:30 en 9:00 uur een kijkje in de klas te 
komen nemen? Een uitzondering hierbij is groep 5/6. 
Voor deze groep is de inloop om 13:45 uur tot 14:15 
uur, zij zijn in de ochtend niet op school vanwege een 
excursie met de Rova Groentour.  

Oproep tot staken 
Zoals u wellicht mee hebt gekregen, is het onderwijs weer opgeroepen te gaan staken. En wel op 
donderdag 30 en vrijdag 31 januari. Wij hebben met het team hier uitgebreid over gesproken. 
Ondanks de recente salarisverhoging en een éénmalige toelage blijft het meest belangrijke punt in 
onze ogen onopgelost. Dat is namelijk de werkdruk en het lerarentekort. We hebben enkele weken 
terug weer ervaren dat wanneer één van ons ziek is, er geen vervanging beschikbaar is en dat de 
werkdruk bij collega’s hierdoor nog meer toeneemt. We missen echt extra personeel en dit is een 
heel erg groot probleem. Nu al en naar de toekomst lijkt het probleem alleen maar groter te worden. 
Dit maakt dat wij als team ons zorgen maken en onze stem willen laten horen. Er moet iets 
veranderen in het onderwijs. Door passend onderwijs blijven er steeds meer kinderen met specifieke 
zorgvragen op school. Dit is prachtig, maar is bijna niet uitvoerbaar in je ééntje als leerkracht voor 
een groep van 25 tot 30 leerlingen. In een kleinere groep of met meer mensen in de klas is het wel 
behapbaar.  
Alles bij elkaar zijn wij er nog niet uit of ons volledige team gaat staken of niet. Wilt u er wel rekening 
mee houden dat uw kinderen deze twee dagen misschien thuis zijn? Na de kerstvakantie laten wij u 
weten wat het definitief gaat worden.  

 

Bijlagen: 
- Kerstbomenactie 

 
 

 


