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In deze Roffel on-
der andere: 

Kalender 

Staking 

Boekenbeurs 

Naschoolse activiteit 

Nr. 7 ‘19-’20 

Van de directie 
Vorige week donderdag was 
Sinterklaas op school. Hij 
heeft samen met zijn Pieten 
in alle groepen een kijkje 
genomen. De kinderen vanaf 
groep 5 hebben surprises 
gemaakt die een tijd ten-
toongesteld stonden in de 
hal van school. Wat hebben 
de kinderen weer enorm hun 
best gedaan om hier weer 
iets moois van te maken. 
 
De komende week staat in 
het teken van Kerstmis. U heeft hierover een bericht gekregen 
per e-mail. 
 
Zoals u wellicht weet gaat juf Hanneke, één van onze intern be-
geleiders, in januari 2020 met zwangerschapsverlof. Wanneer 
dit verlof stopt, neemt zij ouderschapsverlof op. Dit maakt dat 
Hanneke tot het einde van dit schooljaar afwezig is op onze 
school. Wij zijn de afgelopen periode op zoek gegaan naar een 
goede oplossing voor de afwezigheid van Hanneke.  
 
Tijdens deze zoektocht is opgevallen dat er vanwege de krapte 
op de arbeidsmarkt zo goed als geen intern begeleiders buiten 
onze school beschikbaar zijn. Binnen onze school gelukkig wèl; 
juf Didi wil deze taak tot het einde van het schooljaar graag 
voor haar rekening nemen. Zij vormt samen met Lotte en Peter 
tot het einde van het schooljaar het zorgteam.  
Op maandag, dinsdag en woensdag blijft Didi de leerkracht van 
groep 8. Op donderdag en vrijdag zal Didi vanaf 16 januari 2020 
ambulant zijn om haar taken als intern begeleider uit te voeren. 
Vanaf dat moment zal juf Else, nu al werkzaam op onze school 
in groep 4a, lesgeven aan groep 8 op donderdag en vrijdag.  

Aanleg schoolplein 
De kogel is door de 
kerk; afgelopen week is 
duidelijk geworden dat 
we kunnen starten met 
de aanleg van het plein. 
U kunt zich voorstellen 
dat we opgelucht zijn 
dat we de kinderen ein-
delijk een mooi plein 
kunnen geven waar ze 
lekker kunnen spelen en 
ontdekken. Na de va-
kantie krijgt u hierover 
meer informatie. 
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Kalender 
 
Donderdag 19 de-
cember: kerstvie-
ring. 
 
Vrijdag 20 decem-
ber: studiedag; al-
le kinderen vrij 
 
Vrijdag 20 decem-
ber: kerstvakantie 
(t/m 5 januari)  
 
Donderdag 9 janu-
ari: MR (19.30 u) 
 
Vrijdag 10 januari: 
nieuwe Roffel. 
 
Dinsdag 14 janua-
ri: Ouderklank-
bordgroep (20.00 
u). 
 
Vrijdag 17 januari: 
inloop groep 3-8. 
 
Vrijdag 24 januari: 
Leerlingenraad 
 
 
 
 

Staking 30 en 31 januari 
Wellicht heeft u vernomen dat de onderwijsvakbonden op 30 en 
31 januari 2020 weer een staking hebben aangekondigd in het 
primair-, speciaal- en voortgezet onderwijs. Als school staan we 
volledig achter het doel van de staking namelijk; de aantrekke-
lijkheid van ons mooie vak staat onder druk, het gebrek aan 
noodzakelijke maatregelen tegen het groeiende lerarentekort en 
vermindering van werkdruk.  
 
Het staat nog niet vast of deze staking doorgaat omdat er nog 
onderhandelingen gaande zijn en de CAO nog niet is goedge-
keurd. Echter, wanneer deze onderhandelingen niets opleveren, 
zijn de deuren van onze school die twee dagen gesloten. Dit be-
sluit hebben we unaniem met het gehele team genomen.  
Wij begrijpen dat dit geen populaire maatregel is, maar wij staan 
voor kwalitatief goed onderwijs voor uw kinderen en dat staat op 
dit moment ècht op de tocht. Het komt vaak voor dat we met 
kunst– en  vliegwerk de kinderen kunnen opvangen wanneer er 
een leerkracht afwezig is. Vervangers zijn haast niet voor han-
den, groepen moeten worden verdeeld, deeltijders komen extra 
werken of MT-leden nemen groepen over. Dit heeft direct nega-
tieve gevolgen op de kwaliteit van onderwijs voor uw kinderen en 
voor ons reden om nu wél deel te nemen aan de landelijke sta-
king. 

Naschoolse activiteit: Sport 
De kerstvakantie staat voor de deur. Dit betekent dat periode 2 
van de naschoolse activiteiten bijna voorbij is. Na de vakantie is 
het tijd voor periode 3 van de naschoolse sport. We gaan het vol-
gend onderwerp behandelen: springen en netspelen. Bij interesse 
is het van belang dat u de site van Eindhoven sport in de gaten 
houdt wanneer de inschrijvingen starten. Er is plek voor 30 leer-
lingen, vol is vol. Mocht u vragen hebben, dan kunt u me een be-
richtje sturen via marvin.van.heeswijk@eindhoven.nl. 

Boekenbeurs 

Heb jij ook boeken en tijdschriften die je al heel vaak hebt gele-
zen? Zou je wel eens een nieuw boek of tijdschrift willen hebben? 
Grijp dan nu je kans. Woensdag 22 januari organiseert de Ouder-
raad weer de Grandioze Boekenbeurs. Ruim dus in de kerstva-
kantie vast je boekenkast op en lever vanaf 9 januari je boeken 
in op school. Van het geld dat de boekenbeurs oplevert, koopt de 
Ouderraad nieuwe boeken voor iedere klas. 

Kleding. 
Rond elke vakantie wor-
den de gevonden spul-
len van kinderen opge-
ruimd. Dat betekent dus 
dat u tot en met 19 de-
cember de tijd heeft om 
een kijkje te komen ne-
men. 

https://www.eindhovensport.nl/sporten/naschoolse-activiteiten
mailto:marvin.van.heeswijk@eindhoven.nl

