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Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief de volgende
onderwerpen
-

Nieuw portfolio/rapport
Voorjaarsvakantie
Muziekfeest in Vlissingen
Damtoernooi
Avondvierdaagse
22 maart Pannenkoekendag
Ingezonden brief Onderwijsstaking
Project voor en van alle kinderen
Belangrijke data

Nieuwe portfolio/rapport
Vrijdag 1 maart krijgen de kinderen hun
portfolio mee. We willen de ontwikkeling van
uw kind bespreken met behulp van deze vorm
van rapportage. We zijn heel benieuwd hoe het
bij iedereen bevalt, bij U, de kinderen en de
leerkrachten.
Voorjaarsvakantie
Een re-minder, de week van 4 t/m 8 maart is
het voorjaarsvakantie in regio Zuid. De school
is die week gesloten.
Muziekfeest in Vlissingen
Afgelopen woensdag mochten de kinderen van
groep 4/5/6 naar Vlissingen. We werden
opgehaald met de bus en hebben in de
Lasloods een heerlijk feest mee mogen
maken. We hebben optredens gezien van
verschillende DJ’s, van “de vuilnismannen” en
Blof. Maar wat we vooral heeeel leuk vonden,
er werd een convenant ondertekend in het
bijzijn van niemand minder dan onze Koningin
Maxima.

Op woensdag 27 februari is de volgende
ronde.
Hartstikke goed! Succes gewenst woensdag!
Avondvierdaagse
Algemene informatie over de Avondvierdaagse
en een oproep aan u, opa’s, oma’s, kennissen,
bekenden, omdat er een tekort is aan
verkeersregelaars.
De avondvierdaagse is dit jaar van 3 t/m 6 juni
22 maart Pannenkoekendag
We willen vast de volgende pannenkoekendag
aankondigen! Hij komt er weer aan!!! Het is dit
jaar op vrijdag 22 maart. We hebben vast uw
hulp weer nodig voor het bakken van de
pannenkoeken. En….op de dag zelf hebben
we ook weer hulp van onze wethouder Derk
Alssema. Hij heeft ons al toegezegd langs te
komen!! We hebben inmiddels een goede
traditie met hem als pannekoekenbakker.
Ingezonden brief:
Onderwijsstaking georganiseerd door het
AOb
15 maart 2019: landelijke
onderwijsstaking georganiseerd
door de AOb en de FNV
Alle sectoren doen mee: van basisschool
tot universiteit, het signaal moet
duidelijk zijn:
Nederland moet investeren in
onderwijs.

Beste ouders,

Damtoernooi
We hebben op onze school een heleboel
fanatieke dammers. Ze doen het graag en
goed. We hebben zelfs met twee teams de
volgende ronde van het damtoernooi gehaald.

In het hele onderwijs zien we dat er in
Nederland, “Kennisland” niet voldoende
geïnvesteerd wordt in het onderwijs.
In het basisonderwijs loopt het tekort
aan voldoende gekwalificeerde
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leerkrachten snel op. Daar zit vooralsnog
weinig verbetering in.
In de media was al aandacht voor
schoolbesturen die zich genoodzaakt
voelen omwille van kwaliteitsredenen te
kiezen voor een vierdaagse schoolweek.
Een structureel tekort aan leerkrachten
en geen enkele reserve bij
ziektevervanging komt in heel Nederland
voor. Dat kan zo niet langer!
Ook onder onderwijsondersteuners en
directeuren ontstaan tekorten.
Het team op school moet in staat gesteld
worden om een goed onderwijsklimaat te
creëren: dat vergt investeringen.

Wij vragen uw begrip voor de situatie en
hopen, dat als we richting de Provinciale
Staten- verkiezingen, resultaat kunnen
boeken er al deze kabinetsperiode een
begin gemaakt kan worden met kiezen
voor onderwijs en dat er daadwerkelijk
geld voor onderwijs wordt vrijgemaakt.

Het team van de Poeljeugd sluit
zich aan bij de staking. De school is
dus niet open
Project voor en van alle kinderen

Het kabinet zal prioriteit aan het
onderwijs moeten geven,
salarisachterstanden moeten worden
ingelopen en investeringen dienen op
korte termijn plaats te vinden.
Ook het personeel bij ons op school kiest
ervoor om dat signaal kracht bij te
zetten en zal in de actieweek (11 t/m 15
maart) het werk neerleggen op vrijdag
15 maart en op het Malieveld in Den
Haag laten zien dat het ons menens is.

We hebben met de hele school een mooi
project gepland, van 18 maart tot en met
vrijdag 5 april.

Voor u betekent dit dat er die dag geen
les wordt gegeven en dat de kinderen
niet naar school gaan. Dat is lastig. Nog
lastiger wordt het echter als er steeds
vaker op onverwachte momenten
leerlingen naar huis moeten worden
gestuurd, omdat er geen bevoegde
leerkrachten zijn.
Nu al worden er (te)veel klassen naar
huis gestuurd of verdeeld over andere
klassen, waardoor leerlingen niet het
onderwijs krijgen waar ze recht op
hebben.

Wat is de Kinderkunstweek?

Misschien is het bij u op school nog niet
zo slecht gesteld, maar kijkt u vooral
eens mee op
www.hetlerarentekortisnu.nl.

Aandacht voor moderne en hedendaagse
beeldende kunst: Stichting Kinderkunstweek
organiseert de Kinderkunstweek om kinderen
tussen de vier en twaalf jaar kennis te laten
maken met moderne beeldende kunst. De
Kinderkunstweek biedt met haar programma
handvatten voor het onderwijs om binnen een
thema aan de slag te gaan met moderne
beeldende kunst
Galeries, musea, ateliers, bibliotheken,
boekhandels en kunstenaars worden van harte
uitgenodigd om mee te doen aan de
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Kinderkunstweek. Meedoen kan op
verschillende manieren.
Belangrijke data

vr 1 maart
4 t/m 8 maart

portfolio mee
voorjaarsvakantie

vr 15 maart
8 maart t/m 5 april

onderwijsstaking
Kinder Kunst week

do 21 maart

oudercafe

vr 22 maart
di 2 april
vr 12 april
do 18 april
vr 19 april
21 april t/m 3 mei

pannenkoekendag
buitenlesdag
Koningsspelen
Paasviering
Goede Vrijdag
Pasen
en aansluitend
meivakantie

Ingezonden bericht
MET SPOED GEVRAAGD:
Beste Ouders, Opa’s en Oma’s en verdere
familie of vrienden,
Wij zoeken met spoed enkele
verkeersregelaars die ons willen helpen met
het regelen van het verkeer bij de
avondvierdaagse 2019.
De datum van de avondvierdaagse is
maandag 3, dinsdag 4, woensdag 5, en
donderdag 6 juni van 18.00 uur tot ongeveer
20.30 uur.
Wel moet er van te voren nog een E-Learning
gedaan worden deze is een jaar geldig. De
code van de E-Learning kunt u aanvragen via
de mail.
Ook zouden wij graag een paar bestuursleden
willen hebben met de organisatie van de
avondvierdaagse Goes
U kunt voor meer informatie terecht bij:
Ellen van Os,
Secr./Penn. Stichting Fruitwandeltochten Goes
ellenvanos59@gmail.com

Ellen van Os
Secr./ Penn. Stichting Fruitwandeltochten
Goes
ellenvanos59@gmail.com
06-53590178

