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Vredesposterwedstrijd 
De Vredesposterwedstrijd (Peace Poster Contest) is een wedstrijd voor 
kinderen van 11-13 jaar, ieder jaar wereldwijd georganiseerd door Lions Clubs 
International. De gedachte is dat honderdduizenden kinderen bezig zijn met 
hetzelfde thema: Vrede.  Kinderen geven in een tekening uiting van hun 
gevoelens over vrede. Achter iedere tekening zit een bijzonder kind met 
haar/zijn gevoelens.  

Onze groep 8 heeft dit jaar ook meegedaan. De posters van de prijswinnaars 
van groep 8 zullen in de bibliotheek tentoongesteld worden. 

In de bibliotheek van Voorburg komen alle winnaars van onze gemeente te hangen. 
Iedereen mag dan zijn stem uitbrengen op de mooiste poster van onze gemeente. De 
expositie opent zaterdag 19 oktober aanstaande en de laatste mogelijkheid om te 
stemmen is op donderdag 31 oktober. 

 

 
 

 



Staking 
Zoals u misschien al heeft gehoord, hebben de vakbonden van onderwijspersoneel 
voor woensdag 6 november 2019 een staking aangekondigd in het onderwijs. Op die 
dag wordt in de Tweede Kamer de Onderwijsbegroting voor 2020 besproken. De 
vakbonden vragen de regering en de Tweede Kamer om extra geld vrij te maken voor 
het behoud van de kwaliteit en de voortgang van het onderwijs. 
Als een stakingsoproep wordt gedaan, hebben de werknemers in de sector het 
wettelijke recht om op die dag te staken. We verwachten dat veel werknemers in het 
onderwijs gehoor zullen geven aan de stakingsoproep en dat veel scholen op 6 
november gesloten zullen zijn. 
 
Ook ons schoolbestuur, Lucas Onderwijs, maakt zich er sterk voor dat elke leerling 
goed onderwijs krijgt. Voor goed onderwijs is het belangrijk dat er genoeg leraren zijn, 
dat ze goed zijn opgeleid en voldoende tijd hebben om hun werk te doen. De 
voorgenomen staking geeft uitdrukking aan een breed gedeelde wens om extra te 
investeren in het onderwijs. Er is dan ook begrip voor dat de onderwijsvakbonden tot 
deze staking oproepen. Daarom ook heeft een groot aantal Haagse schoolbesturen 
gezamenlijk besloten om - uitsluitend in het kader van déze staking - géén salaris in te 
houden van stakend personeel. Het behoud van de kwaliteit en continuïteit van het 
onderwijs staat op 6 november voorop.  
 
Voor u en uw kind betekent dit dat op woensdag 6 november onze school gesloten zal 
zijn. In beginsel wordt van ouders of verzorgers verwacht dat zij zich zelf inzetten om 
opvang te organiseren voor hun kind. Door de verwachte omvang van de staking ligt 
het niet voor de hand dat op school opvangcapaciteit beschikbaar zal zijn. 
 
Soms zijn kinderopvangorganisaties bereid om extra kinderopvangfaciliteiten ter 
beschikking te stellen op een stakingsdag. De kosten van opvang komen dan voor uw 
rekening.  
 
Het spijt ons dat u mogelijk ongemak zult ondervinden van deze staking, maar wij 
vertrouwen erop dat deze op langere termijn bijdraagt aan goed onderwijs voor uw 
kind! 
 
 

 

 

SMW 
In deze nieuwsbrief wil ik graag vanuit Schoolmaatschappelijk werk aandacht geven 
aan groepstrainingen die in deze gemeente worden gegeven voor kinderen vanuit de 
organisatie Kwadraad. 
 
Bijna ieder voorjaar en najaar zijn er trainingsgroepen voor kinderen rondom scheiding 
en sociale weerbaarheid. Allemaal gratis en na schooltijd op een locatie in 
Leidschendam. 
 
Voor een weerbaarheidstraining is een vraag rondom te veel of te weinig weerbaarheid 
nodig en deze training is geschikt voor kinderen vanaf groep 5. 
 
Rondom scheiding worden er trainingen  gegeven aan kinderen vanaf groep 3. Een 
kind hoeft niet altijd last te hebben van een scheiding, maar het praten met andere 
kinderen die dat ook meemaken is vaak al heel fijn! 
 



In het voorjaar wordt de Sterk aan de Start training aangeboden aan kinderen uit 
groep 8, het doel van deze training is om kinderen met meer zelfvertrouwen naar de 
middelbare school te laten gaan.  
 
Daarnaast zijn er ook trainingen op ander vlak die vanuit diverse organisaties worden 
aangeboden (niet altijd kosteloos).  
 
Als u meer wilt weten of vragen heeft over het aanbod van trainingen of uw kind aan 
wilt melden voor een training dan kunt u mij bereiken via de mail 
n.deraad@kwadraad.nl  
 
Met vriendelijke groet,  
Nathalie de Raad 

 
 

Niet Roken 
Voor het einde van de schooldag zien 

wij ouders die tijdens  het wachten 

voor de school een sigaret opsteken. 

Wij willen graag aan onze kinderen 

het goede voorbeeld geven en 

verzoeken u vriendelijk om niet meer 

voor de school te roken. Heeft u toch 

de behoefte om een sigaret op te 

steken. Wees dan zo vriendelijk om dit 

buiten het gezichtsveld van school om 

te doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data: 

Maandag -Vrijdag      21 – 25 oktober     Herfstvakantie  

Woensdag     6 november            Stakingsdag onderwijs 

Vrijdag                       8 november            Studiedag 

   

 



 
 

 

 

 
 

 



 


