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Vernieuwde school app 2 

U heeft er vast al wat over ge-

hoord in de media: op vrijdag 15 

maart is er een landelijke sta-

kingsdag voor onderwijzend perso-

neel in alle sectoren, dus van ba-

sisschool tot universiteit. 

De meeste van onze leerkrach-

ten nemen deel aan de staking, 

daarom is de school die dag 

gesloten; de kinderen kunnen 

niet naar school. 

Waarom deze staking? 

Een aantal groepen van De Meridi-

aan heeft al aan den lijve onder-

vonden dat er een groot lerarente-

kort is. We hebben dit schooljaar al 

een paar keer geen vervanging 

kunnen vinden tijdens ziekte van 

een leerkracht, waardoor we kin-

deren naar huis hebben moeten 

sturen. Dat kan zo niet langer. Het 

beroep van leerkracht moet beter 

gewaardeerd worden, zowel in sala-

ris als in aanzien. Dan zullen weer 

meer studenten kiezen voor een 

lerarenopleiding en kan het tekort 

aan leerkrachten worden wegge-

werkt. Onderwijzend personeel in 

heel Nederland wil middels deze 

staking de regering nadrukkelijk 

aansporen om met grondige en 

structurele maatregelen te komen. 

Alleen dan kunnen we de kwaliteit 

van het onderwijs aan uw kind en 

aan toekomstige generaties kin-

deren hoog houden. We duimen dat 

de staking effect gaat hebben! 

Interessante  

Data: 

 Za 23 feb tm zo 3 mrt: voorjaars-

vakantie 

 Ma 4 mrt: studiedag, kinderen 

vrij 

 Ma 11 mrt: over de drempel 

 Vr 15 mrt: staking, alle kinderen 

vrij 

 Week van 25 mrt: rapportge-

sprekken 

N i e u w s b r i e f  

  

N u m m e r  6  

 

M a a r t  2 0 1 9  

samen vertrouwen plezier lef 

Staking 15 maart 

Goed dat er 30 ouders waren 

tijdens de over-de-

drempeldag op 1 februari. 

Maandag 11 maart heeft u 

weer de mogelijkheid om een 

kijkje te nemen in de klas van 

uw kind. U komt toch ook? 

Let op: maandag 4 maart is er 

een studiedag. Het team gaat aan 

de slag met het analyseren van de 

resultaten tot nu toe en maakt 

nieuwe plannen om uw kind zo 

goed mogelijk te ondersteunen bij 

de volgende stap in zijn/haar 

ontwikkeling.  
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We hebben genoten van het 

Valentijn project. Verliefde 

getallen, rekenen met hartjes, 

lieve brieven schrijven, de 

geschiedenis van 

Valentijnsdag; alles kwam 

voorbij in dit 

liefdevolle 

project. 

Groep 8 heeft een 

fantastische werkweek 

gehad in Baarn. Het weer 

zat enorm mee en de locatie 

was super! Er was een 

sporttoernooi. Ze hebben zelf 

broodjes gebakken boven een 

kampvuur. In het donker is het 

spannende douanespel 

gespeeld. En dan was er nog 

de corvee…  

Juf Ada heeft de afgelopen 

weken in iedere groep lessen 

beeldende vorming 

gegeven. Kom vooral even 

langs om de kunstwerken te 

bekijken. 11 maart is haar 

laatste keer. Inmiddels krijgen 

de kleutergroepen iedere 

dinsdag theaterlessen, ook 

via MaasZebra. 

Juf Jane is aan het re-

integreren. Na de 

voorjaarsvakantie pakt zij 

deels haar lesgevende taken in 

groep 1-2b en groep 4 weer op. 

De invalleerkrachten blijven 

op die dagen aanwezig en 

werken met kleine groepjes 

kinderen, totdat juf Jane haar 

werkzaamheden weer volledig 

heeft hervat. 

Belangrijk belangrijk belangrijk belangrijk belangrijk belangrijk 

Veel ouders zijn nog niet aangesloten op onze school-app. Daardoor mist u veel belangrijke en leuke informatie. 

De app is vernieuwd en daarom is het nodig dat u eerst de oude app verwijdert. Volg daarna de 

volgende stappen: 

Ouders zoeken het volgende op in appstore : de basisschool app. Dan zien ze de app met het icoontje van een 

wereldbol. Zodra ze dat hebben geïnstalleerd, moeten ze de juiste school kiezen( ons logo + plaats Rotterdam) 

Vervolgens kunnen ze inloggen met hun oude inloggegevens. Wanneer ze dit niet meer weten kunnen ze 

opnieuw een login aanvragen of klikken op wachtwoord vergeten.  

Mocht het niet lukken, kunnen ze di / wo bij Charlotte of do / vrij bij Serpil langs! 

Op 5, 6 en 7 maart bezoekt de 

schooltandarts onze school. 

Als u uw kind  als nieuwe 

patiënt op wilt geven voor de 

schooltandarts, vraag dan een 

inschrijfformulier bij de 

leerkracht. 

In de week van 25 maart zijn 

de rapportgesprekken. U 

ontvangt hiervoor tijdig een 

uitnodiging. 

Denkt u nog aan de betaling 

van de ouderbijdrage? 

Afgelopen week hebben de 

kinderen van groep 5 t/m 8 

een enquête ingevuld om de 

leerlingtevredenheid te 

meten. Alle scholen van 

stichting Boor doen mee aan 

dit onderzoek. We verwachten 

binnenkort de uitslag.  

Het team van De Meridiaan wenst alle kinderen en hun ouders een fijne 

voorjaarsvakantie! 

We zien elkaar graag weer op dinsdag 5 maart! 

Nieuwtjes en weetjes... 


