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AGENDA
5 februari
14 februari
16 februari
18 februari
14 februari
26 feb t/m 2 mrt
14 maart
13 april

Start Tevredenheidsonderzoek
Voorronde Voorleeswedstrijd
Rapport
Kerk School Gezin dienst
Stakingsdag: geen les
Voorjaarsvakantie
Ouderavond Kanjertraining
Lentefair

Een dergelijk bord geeft echter vele
mogelijkheden. Het geeft de mogelijkheid
om met kleine groepen buiten de klas een
duidelijke instructie te geven en zo zouden
jonge kinderen op een plat vlak interactief
educatieve spellen kunnen uitvoeren.

Staking:
Vandaag is de school dicht voor de
leerlingen. De leerkrachten zullen er wel
zijn en werken aan alle administratieve
taken.
Voor ons is het salaris niet meer de
hoofdreden om te staken, maar wel de
(nu nog) stille ramp die zich in het
basisonderwijs voltrekt.
Er zijn niet genoeg mensen die nog voor
de klas willen staan en ook op
directieniveau ontstaan veel vacatures.
Onze vaste invalpool is gereduceerd tot
twee mensen die samen een aantal dagen
kunnen invallen. De overige invallers zijn
als vaste kracht ingezet of ziek.
Veel scholen hebben klassen geen
onderwijs kunnen bieden, de
verwachting is dat dit alleen maar gaat
toenemen. Neemt u maar eens een kijkje
op de site: www.lerarentekortisnu.nl
Daar krijgt u een beetje inzicht in de
invallersproblematiek. De verwachting is
dat het lerarentekort de komende
vijf jaren enorm zal toenemen. We
spreken daarom over een stille ramp. Het
valt nu nog een beetje mee. Maar
wat ons te wachten staat is niet te
overzien
Opbrengst Oud papier:
Vorig jaar is er in totaal 84.000 kg oud
papier ingezameld door de school.
Dit leverde ruim € 7000,= op voor de
schoolkas. Dit prachtige resultaat werd
met o.a. bereikt door de tomeloze inzet
van de heer Dirk Lepstra.
We onderzoeken op dit moment om van
deze gelden een verrijdbaar Touchscreen
aan te schaffen.
Op dit moment wordt deze op huurbasis
ingezet in groep 3.

Ook via deze weg willen we alle vrijwilligers
bedanken voor hun inzet
Video Interactie training:
Onze leerkrachten werken aan hun eigen
kwaliteit door regelmatig op cursus te gaan
of workshops bij te wonen. Een beproefd
middel is de Video Interactie Training.
Enkele mensen binnen onze stichting volgen
op dit moment training hierin.
Dit betekent dat zij soms in een klas videoopnames gaan maken van de lesgevende
taken van de leerkracht en deze na afloop
met hen gaat bespreken.
De videobeelden zijn allen bedoeld voor
intern gebruik.
Binnen ons team volgt juf Lisette Veenstra
deze training.

Reservekleding:
Voor de onderbouw hebben we
joggingbroekjes of trainingsbroekjes nodig
voor het verschonen. Maat 110 t/m 134.
Graag brengen bij juf Gea of juf Brenda.
Als je kind op school verschoond is, graag
zo snel mogelijk de kleding weer op school
brengen, zodat we het weer kunnen
gebruiken voor een ander.

Facebook:
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze Facebookpagina
Met een vriendelijke groet namens het
team,
Freerk Elzinga

