
Informatie avond 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de informatie avond op dinsdag 4 september a.s.   
De inloop is vanaf 19.15 uur. Er zullen twee rondes zijn. Van 19.30 - 20.00 uur ronde 1 en van 20.00 - 20.30 
uur ronde 2. In elke groep vertelt de leerkracht wat u dit schooljaar kunt verwachten in de groep.   
 

Wij hopen dan ook op een hoge opkomst. 

 

Staking 

 
Op woensdag 12 september 2018 gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Zuid-Holland 
en Zeeland een dag staken. 

De leraren op onze school zullen op 12 september gaan staken.  

Dat betekent dat de school geheel gesloten blijft en dat uw kind(eren) niet naar school kan
(kunnen). 

Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere medewerkers uit het basisonderwijs, spe-
ciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich nog steeds ernstig zorgen 
over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De afgelopen maanden 
hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan de 
politieke partijen in Den Haag. Het kabinet heeft vervolgens een aantal toezeggingen gedaan, 
maar die zijn helaas nog onvoldoende om het lerarentekort in het onderwijs voldoende aan te 
pakken. 

De werkgevers en werknemers in het primair onderwijs willen de aandacht van de politiek hier-
op blijven vestigen.  

De vakbonden organiseren daarom estafetteacties. De scholen uit Friesland, Groningen en 
Drenthe hebben op 14 februari jl. het ‘stokje’ doorgegeven aan de scholen in de provincies 
Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De leraren in die provincies hebben op 14 maart jl. ge-
staakt. Vervolgens hebben de leraren in Noord-Brabant en Limburg het werk op 13 april jl. 
neergelegd. Daarna waren op 30 mei jl. de leraren in Overijssel en Gelderland aan de beurt. Op 
12 september a.s. gaan de scholen in onze provincie de estafette afmaken. 

Wij betreuren het dat u als ouders last zult hebben van deze staking. Helaas is het nodig om 
actie te voeren, zodat we in de toekomst ook goed onderwijs kunnen blijven geven aan uw kind
(eren). 

De werkdruk in het primair onderwijs is hoog. Uit onderzoek 
blijkt dat 1 op de 4 leraren rondloopt met burn-outklachten. 
Gelukkig krijgen de scholen nu wel extra geld om die werkdruk 
aan te pakken, maar de salarissen in het basisonderwijs en 
speciaal onderwijs zijn nog steeds relatief laag. De werkgevers
- en werknemersorganisaties hebben onlangs een cao kunnen 
afsluiten waarmee leraren een mooie salarisverhoging krijgen, 
maar hun salaris blijft nog steeds achter bij salarissen van 
mensen met vergelijkbare beroepen, zoals leraren in het 
voortgezet onderwijs. 
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Mede hierdoor zijn de afgelopen jaren veel leraren gestopt of uitgevallen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen 
met een lerarentekort, dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat we niet meer 
altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet 
meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen vinden.  

Daarnaast is het geld dat de scholen krijgen voor het organiseren van het onderwijs nog steeds onvoldoende. 

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen.  

Wij vragen om uw begrip en steun voor deze staking. De toekomst van het onderwijs is in gevaar.  

Daar moet echt iets aan gebeuren, zodat de kinderen op onze school kunnen blijven leren!  

 

Samengevat : 

Op woensdag 12 september is er dus geen school voor de kinderen. 

Voor u, als ouder, betekent dit dat u uw kind(eren) deze dag niet naar school kunt brengen.  

De BSO’s zijn op de hoogte van deze actie en kunnen opvang verzorgen.  

Hier kunnen wel extra kosten aan verbonden zijn.  

We hopen dan ook dat u, dankzij de vroegtijdige berichtgeving, een oplossing heeft voor de opvang van uw kind
(eren) 

 

Vriendelijke groet, 

 

Team montessorischool De Clipper 

 

Afspraken over het in- en uitgaan van school 

Om het toezicht op de in- en uitgang van school en dus de veiligheid van uw kind te verbeteren hanteert school 

vanaf nu de volgende afspraken: 

De hoofdingang van De Clipper is die aan de Laan op Zuid 1362. Deze ingang wordt door alle leerlingen en ouders 

gebruikt bij het ingaan van school, dus vanaf 8:20 en 13:05. De lessen starten om 8:30 en om 13:15; kinderen 

moeten dan in de klas zijn en de ouders verlaten dan de gangen. Ouders verlaten ook de school (evt. via de 

hoofdtrap) via de deur aan de Laan op Zuid. 

De lessen zijn afgelopen om 12:00 en om 15:15. Het verlaten van school als we uitgaan verloopt als volgt: 

Onderbouw: de ouders van leerlingen in de onderbouw (groep 1/2) mogen via de hoofdingang de school betreden 

om hun kind bij de klas op te halen.  

Middenbouw: de middenbouw en één groep van de tussenbouw -TC van juf Ilse- verlaten school via de parkin-

gang, ook wel bekend als de ingang van Bimbola, aan het Spoorweghavenpark. Om het overzicht te kunnen hou-

den vragen wij van ouders om te wachten áchter de grote stenenrij in het trottoir. De leerkracht kan dan met de 

klas naar een afgesproken plek lopen om vanaf daar erop toe te zien dat uw kind met de juiste persoon meegaat. 

Tussenbouw en bovenbouw: twee groepen van de tussenbouw (groep 5/6) -TB juf Ellen N. en TA juf Titia- en de 

bovenbouw (groep 7/8) verlaten samen met de leerkracht het gebouw via de hoofdingang. Als u uw kind komt op-

halen vragen wij u buiten te wachten.  

Team montessorischool De Clipper 

 

 

 



Gym 

Zo, de kop is er af. Afgelopen week zijn we weer begonnen met voor iedereen vanaf groep 3 gym in de gymzaal 

naast de Wissel. 

Voor de meeste kinderen bekend, voor de kinderen van groep 3 best wel spannend. Een grote zaal met hoge 

klimrekken en lange touwen waarin je lekker kunt zwaaien. Een berghok en hele grote kasten. In de hoek hele 

grote valmatten enz. 

Ten aanzien van het gymmen zijn er een aantal regels waar wij ons aan dienen te houden: 

We gymmen altijd met gymkleding aan.  

U kunt een keuze maken of uw kind op blote voeten gymt of op schoenen. Wij vinden het voor het jonge kind 

erg goed wanneer ze zonder schoenen gymmen. Dit bevordert de ontwikkeling van het gevoel onder de 

voeten. Als kinderen groter worden is het raadzaam om schoenen aan te hebben. 

Sieraden moeten af/uit voordat de gymles begint. Dit heeft te maken met de veiligheid. Soms is het erg lastig 

sieraden af te doen. Wilt u er thuis op letten dat als uw kind gym heeft de oorbellen, armbanden etc uit/af 

zijn? 

Als kinderen niet mee kunnen doen, wilt u uw kind dan een briefje meegeven waarin u aangeeft waarom uw 

kind niet kan deelnemen aan de gymles? Zonder briefje van thuis gymt uw kind gewoon mee. 

Bewegen is heel goed en essentieel voor de ontwikkeling van een kind, niet alleen op motorisch gebied maar ook 

cognitief en sociaal-emotioneel. Onderzoeken tonen aan dat kinderen die veel bewegen beter worden in andere 

vakken. Het zelfvertrouwen groeit, de concentratie neemt toe en ze staan meer open voor hun omgeving. 

Als gymleerkracht ben ik bereid u te helpen op uw zoektocht naar een sport voor uw kind. In de omgeving van de 

school zijn voldoende mogelijkheden om te sporten. Vaak is dat niet bekend. 

Zijn de financiën thuis een struikelblok, dan is het Jeugdsportfonds daar om u te helpen de contributie te betalen 

(Ook voor culturele zaken is er een fonds: het jeugdcultuurfonds). 

Heeft u vragen over de gym, over sporten of over bewegen in het algemeen: op dinsdagmiddag staat de deur van 

mijn kantoor open om u te ontvangen. Op andere dagen kunt u het na schooltijd proberen. 

Peter Edens 

gymleerkracht 


