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De Roffel 

De Troubadour 

In deze Roffel on-
der andere: 

Kalender 

Marathon 

Bereikbaarheid team 

Topprioriteit 

Nr. 5 ‘19-’20 

Van de directie 
De herfstvakantie ligt al weer een tijdje achter ons. Er staat 
weer een leuke periode voor de deur; Sinterklaas komt morgen 
in het land. Ouders en teamleden zijn al een tijdje bezig met de 
voorbereidingen voor dit kinderfeest. We hopen dat hij op 5 de-
cember ook tijd vindt om onze school te bezoeken. De oudere 
kinderen maken surprises voor elkaar. We hebben afgesproken 
dat deze een paar dagen vóór 5 december op school zijn en ten-
toon worden gesteld zodat alle kinderen kunnen kijken naar de 
creatieve kunstwerken van elkaar. 
 
Bij de kleuters wordt er hard gewerkt aan het thema Restau-
rant. Er is in die groepen de laatste tijd dan ook veel gekookt en 
gebakken.  
 
Vorige week heeft CKE samen met buurtgenoten en kinderen 
van onze school een Halloweentocht georganiseerd. Dat was 
griezelen! 

Schoolplein. 
 
Helaas zijn wij nog 
niet begonnen met 
de aanleg van het 
nieuwe schoolplein. 
Dit komt door het 
meningsverschil tus-
sen de gemeente en 
de school (SKPO). 
Het gaat te ver om 
hier inhoudelijk op in 
te gaan, maar er is 
een onafhankelijke 
partij ingeschakeld 
om dit op korte ter-
mijn mee op te los-
sen. We hebben ver-
trouwen dat we snel 
kunnen starten! 
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Kalender 
 
 
Donderdag 21 no-
vember: ouderge-
sprekken 
 
Vrijdag 22 novem-
ber: Leerlingen-
raad. 
 
Maandag 25 no-
vember: ouderge-
sprekken 
 
Donderdag 28 no-
vember: MR 
(19.30 u) 
 
Donderdag 5 de-
cember: Sinter-
klaas op school 
 
Vrijdag 6 decem-
ber: studiedag 
(alle kinderen vrij) 
 
 
 
 
 
 

Geen Topprioriteit? 
Vorige week woensdag was er een landelijke staking voor men-
sen die in het onderwijs werken. Op onze school is gewoon lesge-
geven die dag. U heeft per e-mail een brief met onze motivatie 
ontvangen. 
 
Echter, ook wij sluiten acties in 
de nabije toekomst zeker niet 
uit. Wij maken ons enorme zor-
gen over de toekomst van ons 
vak, dus ook over de kwaliteit 
van onderwijs aan (uw) kin-
deren.  
 
In het verleden hebben wij bij 
ziekte van teamleden veel ge-
daan om de school maar draai-
ende te houden. Bij afwezigheid 
van een leerkracht hebben we o.a. desbetreffende groep ver-
deeld, zijn er groepen samengevoegd, zijn er parttimers extra 
komen werken en hebben intern begeleiders en directieleden 
groepen overgenomen. Dit heeft direct een negatief effect op de 
kwaliteit van ons onderwijs en is daarom absoluut niet wenselijk.  
 
We gaan ons beraden over hoe we in het vervolg omgaan met 
afwezige teamleden (indien er geen vervangers beschikbaar zijn). 
Mogelijk betekent dit dus: geen leerkracht, geen onderwijs (en 
blijven desbetreffende kinderen noodgedwongen thuis). Hier 
vindt u een filmpje over de tekorten in het onderwijs. We houden 
u op de hoogte.  
 
 

Marathon 
Er waren weer flink 
wat ouders, teamle-
den en kinderen die 
hebben gelopen. 

 

 

Bereikbaarheid teamleden 

Het komt regelmatig voor dat wij e-mails krijgen van ouders in 
de avonduren. Begrijpelijk omdat u waarschijnlijk overdag ook 
aan het werk bent en dan misschien geen tijd heeft om niet werk 
gerelateerde berichten te versturen.  
 
Wij werken op schooldagen dagelijks tot ongeveer 17.00 uur en 
dat betekent dat wij in de avonduren geen berichten beantwoor-
den. We gaan het liefst persoonlijk in gesprek wanneer u vragen 
heeft over uw kind en zullen daarom niet inhoudelijk reageren 
per e-mail.  
 
Voor zeer urgente zaken buiten schooltijd (of in de vakanties) 
kunt u bellen met Peter (06-44060955)  
 
  
 

https://youtu.be/OGt7UIL6S_I
https://youtu.be/OGt7UIL6S_I

