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Meer investeringen in het onderwijs nodig!
Nog deze kabinetsperiode moet er een begin gemaakt worden met het inlopen van de achterstanden en moet het kabinet gaan
investeren in het onderwijs. Alleen op die manier kunnen de dalende leerlingprestaties en de lerarentekorten tegengegaan worden.
Het lerarentekort ontregelt het onderwijs. Leraren, onderwijsondersteuners en directeuren uit het po, vo en mbo werken massaal door
bij ziekte, zijn voortdurend invallers aan het zoeken of aan het inwerken en de klassen zijn bomvol. In het primair onderwijs is het
gebrek aan invallers schrikbarend. Maar liefst 84 % van alle basisscholen heeft een tekort aan invalkrachten. In januari hield de
Algemene Onderwijsbond een enquête onder haar leden om de noodoplossingen bij gebrek aan invallers in kaart te brengen:

Desondanks investeert het kabinet Rutte III niet meer in het onderwijs.
“
“Met het huidige budget kunnen we die verwachtingen niet
waarmaken. De aantrekkelijkheid van een baan in het onderwijs is
afgenomen. Simpelweg omdat de salarissen door voortdurende
bezuinigingen achterlopen bij de markt. Het personeelstekort zorgt
voor een stijgende werkdruk, terwijl onderwijs nu al het hoogste burnout risico heeft. Dat moet echt anders.” Aldus de voorzitter van de
onderwijsvakbond AOb, Liesbeth Verheggen.
Bron: AOb-website

Ook bij onze stichting zijn er helaas nauwelijks invalkrachten. Dit schooljaar hebben we gelukkig tot nu toe maar een beperkt aantal
keren dat we collega’s moesten vervangen voor ziekte. De meeste keren hebben we dit intern kunnen oplossen. Dit betekent wel dat
op deze dagen belangrijke werkzaamheden zijn blijven liggen en er een beroep op parttimers gedaan moest worden die daardoor
extra belast werden.
Een video van RTL nieuws geeft een mooi inkijkje in de dagelijkse gang van zaken van veel leerkrachten die met hart en ziel voor hun
leerlingen aan het werk zijn. Het blijft natuurlijk een mooi vak, het filmpje illustreert ook hoe hoog de werkdruk op dit moment in het
onderwijs is.
De leerkrachten van onze school hebben ervoor gekozen om deze keer niet mee te doen aan de stakingsactie. Wij onderschrijven wel
de problematiek in het gehele onderwijs. Er moet flink meer geïnvesteerd worden in het onderwijs door onze overheid!
Wie wil meehelpen met het luizenpluizen?
Na elke vakantie worden alle kinderhoofdjes op onze school gecontroleerd op hoofdluis door een aantal vrijwilligers. Het is belangrijk
dat we voldoende (groot)ouders hebben die willen helpen. Heeft u belangstelling om deel te nemen aan de hoofdluisbrigade meldt u
zich dan de leerkracht van uw kind of bij de directie.
Klachtenregeling en pestprotocol
Zit u iets niet lekker? Kom in gesprek! Als u de hal van de school
binnenstapt hangt direct aan uw rechterhand een infographic die in
het kort een toelichting geeft op de verschillende stappen in de
klachtenregeling die eind januari opnieuw is vastgesteld voor alle
scholen binnen onze stichting. De regeling te vinden op de website.
U kunt ook altijd naar een papieren afschrift vragen. Op onze school
is juf Angelique Westgeest de interne vertrouwenspersoon die u
kunt raadplegen als u er met leerkracht en directie niet uitkomt.
Overigens staat de infographic ook onder het kopje Nieuws in onze
app.
Op de muur hangt ook goed zichtbaar ons pestprotocol. Juf Ingeborg Kreuk is hiervoor onze coördinator. In een van de volgende
nieuwsbrieven zullen we een verdere toelichting geven op haar taak en het moment waarop zij kan worden ingeschakeld.

Een tegemoetkoming aanvragen in de kosten bij de opvoeding van uw kind(eren)
Kunt u wel een financieel steuntje in de rug gebruiken bij alle kosten in de opvoeding van uw kinderen? In de hal van de school op de
schouw kunt u een flyer meepakken van de gemeente Krimpenerwaard met alle mogelijke regelingen om ouders tegemoet te komen
in allerlei kosten voor hun kind(eren). Zie ook de website van de gemeente: www.krimpenerwaard.nl/laaginkomen
Kookworkshop voor kinderen
Donderdagmiddag 21 maart van 14.15uur tot 16.00uur is er een kookworkshop voor kinderen die willen bakken, mengen en proeven.
Kosten: € 5,00
Voor kinderen uit groep 4 t/m 8.
Aanmelden graag uiterlijk maandag 18 maart via Hilde-Boonstra@kpnmail.nl
Er kunnen maximaal 12 kinderen per workshop meedoen.
Een leuke flyer vindt u terug in de app en hangt in de groepen 4 t/m 8.
Move Mates Krimpenerwaard
Op dit moment krijgen de leerlingen van groep 7 een training om spelletjes en sporten te begeleiden op het speelplein. Dit wordt
uitgevoerd door een van buurtsportcoaches van Team Sportservice Krimpenerwaard.
Move Mates stimuleert kinderen om in beweging te komen. Het zorgt voor een pauze vol beweging, plezier en persoonlijke
ontwikkeling. Door leerlingen uit groep 7 op te leiden tot speelpleincoaches en het beschikbaar stellen van speelpleinkaarten worden
pauzes kinderen gestimuleerd om lekker te bewegen en spelletjes te spelen in de pauzes op het plein.
Om een indruk te krijgen van het project Move Mates kunt u doorklikken naar een video.

Sponsorloop voor weeskinderen in Kenia
De sportdag (Koningsdag) hebben we dit schooljaar een stuk
vooruitgeschoven naar maandag 27 mei. De sponsorloop is de laatste
jaren steeds een belangrijk onderdeel geweest van de sportdag. Ook dit
jaar gaan we weer rennen voor een goed doel. TeamSAMEN heeft in
2019 een jaartje rust, dus hebben we gekozen voor een ander goed
doel. Samen met de Africa Family Foundation organiseren we een
sponsorloop voor weeskinderen in Kenia. In het pas verschenen
IJsselblaadje heeft hierover al een mooi artikel gestaan.
Meer informatie volgt.

