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Zoals u wellicht al vernomen heeft, is juf Eva van groep 6/7 in verwachting. In de klas heeft de juf er met haar leerlingen al over
gesproken. Alles verloopt voorspoedig. Het bevallingsverlof zal eind mei ingaan.
Zodra het nieuws bekend werd, zijn we op zoek gegaan naar een vervanger. Dat is gelukt! Na de meivakantie treedt een
enthousiaste leerkracht in dienst van onze stichting met de afspraak dat zij op De Schakel juf Eva gaat vervangen tijdens haar
verlof. De nieuwe collega heeft ervaring in het speciaal basisonderwijs. Op dit moment worden de laatste zaken rondom het
contract afgerond. Maandag 6 mei maken we kennis met de nieuwe collega, zodat er ruim tijd is voor een goede overdracht.
In de derde week van februari start Frederike van Teijlingen met haar LIO-stage in groep 1-2. Juf Frederike heeft vorig jaar
stage gelopen in groep 4. De LIO-stage is de eindstage in de afstudeerfase van de lerarenopleiding basisonderwijs. Juf
Frederike zal tot juli twee dagen in de week zelfstandig de klas draaien. Juf Anne-Marie is tijdens deze periode haar
begeleider. In de periode dat juf Frederike lesgeeft, zal juf Anne-Marie ook naast de begeleiding andere taken in de school
kunnen oppakken.

Nieuwe bestuurder Stichting Onderwijs Primair
In de afgelopen periode heeft de Stichting Onderwijs Primair, waartoe onze school behoort, te maken gehad met enkele
bestuurswisselingen. Fijn is om te melden dat we met ingang van 2019 weer een vaste nieuwe bestuurder gevonden hebben in de
persoon van Liesbeth Augustijn. Zij bezoekt volgende week donderdagochtend onze school. Zij zal aanwezig zijn bij de start van de
dag om kennis te maken en sfeer te proeven. In de onderstaande brief stelt zij zich aan u voor.
Beste ouder(s) / verzorger(s),
2019 heeft zijn vlucht alweer genomen, de vakantie is voorbij gevlogen! Een vakantie waar veel kinderen na de drukke
decembermaand erg aan toe waren. De kerstvakantie markeert voor kinderen het moment dat het schooljaar ‘door de helft is’ en ook
voor mij markeerde de kerstvakantie ook echt een belangrijk moment in de tijd. De dag voor de kerstvakantie werd het
benoemingsbesluit door de Raad van Toezicht genomen om mij aan te stellen als de nieuwe bestuurder van Stichting Onderwijs
Primair. Op 7 januari startte ik in mijn nieuwe rol.
Als ouder(s) / verzorger(s) zult u natuurlijk in de eerste plaats contact hebben met de leerkracht van
uw kind(eren), met de coördinator leerlingenzorg of met de schooldirecteur. Toch lijkt het mij goed
mij even kort aan u voor te stellen. Mijn naam is Liesbeth Augustijn, ik ben een geboren Zeeuwse
en ik word binnenkort 40. Ik ben getrouwd met Jan en moeder van een dochter Charlotte van 11 en
een zoon Pepijn van 8 en woon in Voorburg. Ik ben bestuurskundige en ben werkzaam geweest als
docent maatschappijleer, waarna ik bij de VO-raad heb gewerkt en vervolgens ben ik aan de GSG
Leo Vroman in Gouda afdelingsleider van het vwo geweest. Mijn laatste functie was rector van het
Sint-Maartenscollege in Voorburg.
In de afgelopen jaren heeft de Stichting turbulente tijden gekend als het gaat over de
bestuurderswisselingen. De bedoeling is dat er nu stabiliteit komt. Ik kijk er naar uit om samen met een prachtig team van collega’s
op het bestuursbureau en in de scholen de goede dingen te doen voor de leerlingen die naar school gaan binnen deze mooie
openbare scholenkoepel. De kennismaking met de schooldirecteuren en hun teams deze afgelopen dagen is heel prettig: stuk voor
stuk gepassioneerde onderwijsmensen!
Ik zal de komende weken ook op alle andere scholen binnen onze Stichting kennis komen maken met de teams. Ik doe dat ’s
ochtends dus ruim voor de bel, wellicht dat u mij ziet rondlopen. U weet dan nu in elk geval welk gezicht er hoort bij de nieuwe
bestuurder.
Met vriendelijke groet,
Liesbeth Augustijn
Bestuurder

Staking 15 maart
Stolwijk, 21 januari 2019

Aan ouder(s)/verzorger(s),

15 maart is een landelijke stakingsdag aangekondigd. Het bestuur van Stichting Onderwijs Primair ondersteunt het doel van de
staking, maar zal het salaris deze dag niet doorbetalen aangezien het niet gaat om een breed gesteunde staking en de
onderhandelingen nog volop aan de gang zijn.
Toch kan het zijn dat op uw school leerkrachten van dit individuele recht gebruik zullen maken. De schooldirectie zal dit
inventariseren en zal u verder informeren over de eventuele consequenties voor 15 maart.
Ik hoop u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen verwijs ik u graag naar de directie van de school van uw
kind(eren).
Hartelijke groet,
Liesbeth Augustijn
Bestuurder Stichting Onderwijs Primair
Studiedag
Vrijdag a.s. is er geen school. Het team heeft dan een studiedag. In enkele groepen hebben we in de afgelopen weken stukjes van
de lessen gefilmd, zodat we van elkaars lessen kunnen leren. De opnames zijn alleen voor intern gebruik. De video-opnames
worden direct nadat we de lessen bekeken en besproken hebben, gewist. De ochtend staat onder begeleiding van de
onderwijsadviseurs die ons begeleiden voor de implementatie van het lesmodel Doordacht Lesgeven. De middag staat o.a. in het
teken van het taalbeleid op onze school. We werken nu voor het tweede jaar met nieuwe methoden: Kleuterplein, Lijn 3 en STAAL.
Tijd dus voor een evaluatie en het bijstellen van de afspraken in ons team.
We zullen ’s middags ook tijd nemen om met elkaar te spreken over de landelijke stakingsdag op 15 maart. Wellicht kunnen we u
dan volgende week meer duidelijkheid geven over deze dag, zie brief van de bestuurder hierboven.
Extra kleding gevraagd
Bij de kleuters komt een ongelukje nog weleens voor. Helaas zijn we voor de jongens door onze voorraad heen (onderbroeken,
lange broeken en sokken). Heeft u thuis nog iets liggen? U kunt er ons en de kinderen een groot plezier mee doen.
Rapport inleveren
Wilt u het rapport weer meegeven aan uw kind? Graag inleveren voor 31 januari!
Binnenkort krijgt u ook een uitnodiging voor het voortgangsgesprek en de bespreking
van het rapport. Bij het gesprek geven wij ook een toelichting op het overzicht van de
in deze maand gemaakte cito-toetsen.

Vakantieouders gezocht voor vakantiekinderen!
U staat ongetwijfeld weleens stil bij het lot van kinderen die het slecht hebben getroffen. Kinderen die (emotioneel) worden
verwaarloosd of die geen fatsoenlijke verzorging krijgen. Of kinderen die door omstandigheden thuis worden geconfronteerd met
problemen. Europa Kinderhulp zet zich in voor deze groep kinderen. Dat doen we sinds 1961 en we werken uitsluitend met vrijwilligers.
Elk jaar brengt de regio Zuid-Holland ca. 300 kwetsbare kinderen uit binnen- en buitenland onder bij Nederlandse gastouders.
Gastouders van wie we niet meer verwachten dan dat ze onze kinderen aandacht, structuur en liefde geven.
Belangrijk om te weten:
- de kinderen zijn tussen de 5 en de 12 jaar oud
- vakantieouders betalen alleen de verblijfkosten van hun vakantiekind
- het vakantiekind kan uitsluitend voor de volledige periode uitgenodigd worden
- ook alleenstaanden kunnen een kind uitnodigen
- het kind is verzekerd tegen dokters- en ziekenhuiskosten
- het kind mag binnen Nederland mee op vakantie met de vakantieouders
- tijdens de verblijfsperiode is er 24-uurs begeleiding voor vakantieouders vanuit de organisatie
- het is erg leuk om te doen.

Voor deze zomer gaat het om de volgende aantallen en periodes:

GROEP
Oostenrijk

AFKOMSTIG UIT/SELECTIE DOOR

PERIODE 2019

Geheel Oostenrijk / Jeugd Rode Kruis

15 juli – 1 augustus

Duitsland

Berlijn / sociale diensten - kort
- lang

13 juli – 25 juli
13 juli – 2 augustus

Duitsland

Hannover / sociale diensten – kort
– lang

Frankrijk SPF
Nederland

15 juli – 26 juli
8 juli – 26 juli

Grote steden / Secours Populaire Français

23 juli – 6 augustus

Grote steden en kindertehuizen / diverse organisaties

22 juli – 5 augustus

Wilt u uw huis en hart openstellen voor een kind dat het nodig heeft? Kijk dan op onze website: https://www.europakinderhulp.nl
en vraag een informatiepakket aan. U kunt ook een mail sturen naar zuidholland@europakinderhulp.nl, dan neemt een vrijwilliger
en ervaren vakantieouder contact met u op.

