Darwinjournaal 11, 30 januari 2020

AGENDA
30 januari 2020
12 februari 2020
13 februari 2020
19 februari 2020

Stakingsmiddag
Internationale Darwin Dag
Verslagen mee
Open Podium groep 7/8

INFORMATIE
❖ CARNAVAL2020 AGGUT SOAMEN KUNT, MOET UT DOEN !!!!
Op vrijdag 21 februari vieren we carnaval. De kinderen mogen in hun mooiste carnavalspak naar
school. Er is die dag een continurooster van 8.30 uur tot 14.30 uur. De kinderen moeten deze dag
zelf lunch en fruit meenemen, voor een feestelijke traktatie wordt gezorgd.
De kinderen mogen serpentines meenemen naar school, maar geen
spuitbussen. Laat ook losse accessoires zoveel mogelijk thuis zodat
ze niet kwijt raken tijdens het feesten.
We starten deze dag op Darwin. Van 8.45 uur tot 9.15 uur
geeft iedere klas een optreden. Daarna gaan de groepen 1
t/m 4 knutselen. De groepen 5 t/m 8 hebben een
gezamenlijke activiteit in de hal.
De groepen 5 t/m 8 van Darwin, Den Akker en De Molenhoek
gaan van 10.00 uur tot 11.30 uur gezamenlijk carnavallen in het
wijkcentrum.
De groepen 1 t/m 4 zijn uitgenodigd om te komen dansen op Den
Akker van 10.30 uur tot 11.30 uur. Ook zullen daar spelletjes te spelen zijn voor de kinderen die deze
drukte minder plezierig vinden.
De Raad van 11 komt een bezoek brengen in het wijkgebouw en zal met mooi weer op het
schoolplein ook voor de jongsten te zien zijn.

Om 13.00 uur start de optocht door de wijk. Ook dit jaar lopen we samen met De Molenhoek en
Den Akker. De route krijgt uw kind volgende week mee op een poster. Het zou fijn zijn als jullie deze
poster thuis voor het raam hangen, zodat er veel mensen zijn die komen kijken!
Rond 14.00 zijn wij terug op school. In de hal is er nog een klein feestje, hierbij zijn de
ouders/verzorgers ook welkom. Tussen 14.00 en 14.30 mogen de kinderen naar huis, wel graag even
afmelden bij de leerkracht.
Let op: groep 1-2 is op maandag 17 februari vrij in plaats van deze vrijdag!
Wij hebben er in ieder geval super veel zin in!
Alaaf!
Werkgroep Carnaval

❖ DARWINFEEST!!
Om het schooljaar en ook OBS Darwin op een
mooie manier af te sluiten, gaan we een
Darwinfeest organiseren! Voor de kinderen zal
dit zijn op dinsdag 23 juni, woensdag 24 juni en
donderdag 25 juni. Maandag 22 en vrijdag 26 is
het gewoon school. (groep ½ is op die vrijdag
gewoon vrij). Er is een werkgroep van ouders
uit de OV (Maartje en Nancy) en leerkrachten
(Josan en Kiki) om een leuk programma te
bedenken. Hierover volgt later meer bericht.
Verder is er ook een ouderfeest. Dit feest is op vrijdag 26 juni. We hopen dat jullie dan
allemaal aanwezig kunnen zijn!
Gr. Team OBS Darwin

❖ STAKEN
Vanmiddag gaat het team naar de manifestatie in Tilburg. In de link hieronder vindt u meer
informatie over de manifestatie.

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/juffen-en-meesters-trekken-in-tilburg-op-stakingsdag-opnaar-het-willem-ii-stadion~a060c568/?referrer=https://www.google.com/

Een belangrijke reden waarom wij gaan staken is de zorg die wij hebben over de
leerkrachttekorten. Op dit moment kunnen we de school draaiende houden, omdat in drie
van de vier groepen de leerkracht bereid is én de mogelijkheid heeft om extra te werken.
Gelukkig maar, want invallers zijn niet of nauwelijks te vinden. En zoals u in onderstaande
tabel kunt zien is het probleem in vijf jaar tijd enorm is verergerd.

U kunt uw stem ook laten horen via het ondertekenen van een petitie:
https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie
Vrijdag is de school gewoon open en wordt er niet gestaakt.

❖ OUDERENQUÊTE
Ook dit schooljaar wordt er een tevredenheidsonderzoek door stichting Opmaat gehouden
onder de ouders van de scholen. In 2020 gebeurt dit door onderstaande vragen.
U ontvangt van ons vandaag, via uw oudste kind, een toegangscode waarmee u
onderstaande 11 vragen op www.scholenopdekaart.nl/onderzoek kunt beantwoorden. U
vult de enquête dus digitaal in. Op alle scholen van onze stichting wordt dezelfde vragenlijst
aan de ouders voorgelegd. De vragenlijst is anoniem.
Om een goede en betrouwbare respons voor Darwin te krijgen is het fijn als zoveel mogelijk
ouders dit gaan doen! Daarmee ontstaat een overzicht op school- en op
stichtingsniveau. Wilt u daarom een paar minuten de tijd nemen om deze vragenlijst online
in te vullen? Als dat thuis niet lukt kunt u daarvoor ook een werkstation op school
gebruiken. Dat kan via de leerkracht worden geregeld. We willen u vragen de enquête voor
de carnavalsvakantie (22 februari) in te vullen. Alvast bedankt!

❖ PANNENSCHUURTRAJECT
De kleuters van den Akker en Darwin spelen twee keer in de week samen buiten, mits het
weer het toe laat. Zowel de kleuters als de juffen zijn enthousiast over deze gezamenlijk
spelmomenten.
Wegens het grote aantal kleuters op den Akker (33) is er gekozen om te spelen op het
kleuterplein bij den Akker. Noortje gebruikt hier haar klassendeur om naar het kleuterplein
te gaan en is er maar één kleutertoilet in gebruik. Dat is met zo’n grote groep kleuters niet
handig.
De meeste ouders hebben een keuze gemaakt. Daardoor kunnen we aan de slag met de
groepen en de formatie. We verwachten dat wij in de nieuwsbrief van 5 maart kunnen
melden welke personeelsleden graag mee gaan en mee kunnen naar Stichting Boom.
Team Darwin

