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der andere: 
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Noodplan & staking 

Fotograaf 

Kangoeroewedstrijd 

Nr. 9 ‘19-’20 

Van de directie 
Afgelopen week heeft de Ouderraad weer de jaarlijkse Boeken-
beurs georganiseerd. Via deze weg willen we hen bedanken voor 
het organiseren en u voor het inleveren van de vele boeken. Met 
de opbrengst van de verkoop zijn weer nieuwe boeken gekocht 
voor in de klassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juf Nicole is op 13 januari bevallen van een dochter: Lux. Met 
hen beiden gaat het goed! Juf Roos is zwanger, zij is begin juli 
uitgerekend. Uiteraard wensen we haar een fijne zwangerschap 
toe. 
 
 
 

Sportdag 2020 
 
Op 20 mei vindt de 
jaarlijkse sportdag 
weer plaats op de 
atletiekbaan in Eind-
hoven. We zijn op 
zoek naar ouders die 
willen meehelpen. U 
kunt zich hier aan-
melden bij juf Roos. 
Vermeld hierin uw 
naam, de naam van 
het kind en groep. 
Doe dit uiterlijk 21 
februari.  
Voor de meivakantie 
krijgen de hulpouders 
alle informatie. 
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Kalender 
 
Maandag 27 janua-
ri: Studiedag (alle 
kinderen vrij) 
 
Donderdag 30 ja-
nuari en vrijdag 31 
januari: School ge-
sloten vanwege 
landelijke stakings-
dag. 
 
Woensdag 5 febru-
ari: OR (20.00 u) 
 
Vrijdag 7 februari: 
Nieuwe Roffel 
 
Donderdag 13 fe-
bruari: MR (19.30 
u) 
 
Vrijdag 14 februa-
ri: Inloop groep 3-
8 
 
Vrijdag 21 februari 
vanaf 12.00 u: 
Studiemiddag en 
start van de carna-
valsvakantie.  
 
 

(Amateur)fotograaf gezocht 
We hebben u aan het einde van het vorige schooljaar geïnfor-
meerd dat wij vanaf dit schooljaar stoppen met het maken van 
foto’s van de kinderen door een schoolfotograaf. Het is, mede 
door de AVG, zo’n enorme rompslomp om dit volgens de regels te 
doen. Daarnaast is zo’n dag eigenlijk een verloren dag als het 
aankomt op het geven van onderwijs. Dit besluit is in overleg 
met de OR genomen. 

We willen echter wel, als het buiten weer wat groener is, van ie-
dere groep in het park een groepsfoto maken. Deze foto krijgt u 
kosteloos van school. Er worden geen portretfoto’s gemaakt. Wij 
zijn hiervoor op zoek naar een ouder die het leuk vindt om foto’s 
te maken en die er ook oog voor heeft. Voelt u zich aangespro-
ken en wilt u helpen? U kunt dan contact opnemen met Peter 
(p.vanmeurs@skpo.nl) 

Noodplan & staking 
Een paar weken geleden heeft u van ons een brief gehad met 
daarin informatie over het noodplan dat wij volgen wanneer er 
een leerkracht afwezig is en er geen vervangers beschikbaar zijn. 
We vinden het belangrijk dat we u regelmatig op de hoogte bren-
gen van de zorgen die wij hebben over de bezetting van de klas-
sen. Het laatste wat we willen doen is klagen, want wij vinden 
oprecht dat we een geweldig beroep mogen uitoefenen. Echter, 
het geven van kwalitatief goed onderwijs staat al een tijdje op de 
tocht.  

Op onze school was dat afgelopen week weer merkbaar doordat 
er een leerkracht afwezig was door ziekte. Ondanks dat er, door 
de krapte op de arbeidsmarkt, geen vervangers beschikbaar zijn, 
hebben we geen groep naar huis hoeven sturen. Dit is echter vol-
ledig te danken aan de flexibiliteit (en het denken in oplossingen) 
van onze teamleden. Ik vind het van belang om dit expliciet te 
melden aan u.  

Hoe nu verder? Uiteraard hopen we dat we geen kinderen naar 
huis hoeven te sturen in de (nabije) toekomst, maar mochten we 
hiertoe toch genoodzaakt zijn dan hopen we op uw steun en be-
grip.  

U heeft al eerder vernomen dat we op 30 en 31 januari de deu-
ren sluiten en wanneer u bovenstaande informatie (en de eerder 
verzonden brief) leest, weet u waarom we dat doen. Het besluit 
om te staken is geheel unaniem door het team genomen. Op 30 
januari is het de bedoeling dat we aansluiten bij een landelijke 
bijeenkomst. Op vrijdag 31 januari wordt er een gezamenlijke 
dag georganiseerd waar stakende medewerkers van alle 36 scho-
len van ons bestuur naar toe gaan. 

Kangoeroewedstrijd 
Ook dit jaar doet onze school weer mee met de grootste reken- 
en wiskundewedstrijd ter wereld. Deze Kangoeroewedstrijd vindt 
plaats op donderdag 19 maart op school en is voor alle leerlingen 
vanaf groep 3.  Meedoen met Kangoeroe is leuk en leerzaam voor 
iedereen. Leerlingen kunnen alleen of in duo’s meedoen.  Kan-
goeroe opgaven zijn leuke, kleine reken- en wiskunde puzzels. Ze 
hebben iets verrassends,  gaan over getallen, figuren en logisch 
denken en zijn leerzaam en uitdagend.  Als uw kind wil deelne-
men, lever dan vóór vrijdag 14 februari 2020 het deelname for-
mulier in bij de leerkracht (zie bijlage bij deze Roffel). Iedereen 
kan alvast interactief spelen en oefenen 
op www.w4kangoeroe.nl.  

http://www.w4kangoeroe.nl/

