Nieuwsbrief juli 2018 De Poeljeugd
Belangrijke data:
Maandag 20 augustus: eerste schooldag
Woensdag 5 september: ouderavond over social schools
Woensdag 12 september: staking basisonderwijs regio zuid
Vrijdag 21 september: schoolreis
Alle leerkrachten en juffen op een rij
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn de volgende juffen werkzaam op de Poeljeugd;
Speel-ontwikkelgroep: Juf Chiara en juf Michelle. Tijdens het zwangerschapsverlof van juf Michelle
werkt juf Danique bij ons op school.
Groep 1/2/3; Juf Donja, Juf Mirjam en Juf Larissa
Groep 4/5/6: Juf Danielle en Juf Astrid
Groep 7/8: Juf Elize en Juf Geralda
Intern begeleider: Juf Astrid
Administratie/ondersteuning: Juf Marja
Onderwijsassistentie: Juf Debby
Directie: Juf Marleen
U mist wellicht de naam van Juf Ada hierboven, dat klopt. Zij gaat volgend jaar op andere scholen
werken binnen Stichting Albero.
Vooraankondiging Staking Primair Onderwijs 12 september
Ingezonden brief

Beste ouders,
Op woensdag 12 september staakt een groot deel van het onderwijspersoneel in de provincies ZuidHolland en Zeeland. Na landelijke stakingen is de estafettestaking ingezet om bij het kabinet geld te
claimen voor een lagere werkdruk en een eerlijk salaris. De diverse regio’s in het land zijn ons
voorgegaan. Het sluitstuk van de estafette staking vindt plaats met een grote manifestatie in
Rotterdam.
Ook in Zeeland zijn er een aantal punten waar onderwijspersoneel bij elkaar komt. Er zijn op dit
moment al grote tekorten aan onderwijspersoneel. Het is belangrijk om het beroep van leraar weer
aantrekkelijk te maken door de enorme werkdruk te verminderen en het salaris eerlijker en
marktconform te maken. Zeker in de grote steden, zoals Rotterdam en Den Haag maar zelfs in de
gebieden waar sprake is van leerling daling zoals Zeeland gaat het tekort aan leerkrachten snel

oplopen. Dat zal betekenen dat op afzienbare tijd het niet meer mogelijk is om alle leerlingen het
onderwijs te bieden waar zij recht op hebben.
De start van de onderwijsstakingen ging om de eis van september 2017: claim 1,4 miljard. Een deel
van die eis is gerealiseerd. Er wordt nu een start gemaakt met het terugdringen van de werkdruk en
de lonen voor het ondersteunend personeel en leraren zijn verbeterd.
Echter, de salarissen voor de docenten in het Voortgezet onderwijs gaan met 4,5 procent omhoog,
en in het basisonderwijs met 2,5 %. Kortom, het inkomensverschil wordt hierdoor alleen maar groter.
Het salaris van leraren in basis- en speciaal onderwijs blijft dus structureel achter bij dat van de markt
en het voortgezet onderwijs.
Het PO-front, waarin werknemers en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd zijn, blijft druk
uitoefenen op de politiek in het belang van het onderwijs. Nederland als kennismaatschappij met
goed onderwijs voor alle kinderen. Geen overvolle klassen, maar bevoegde goede leerkrachten met
een passend salaris. Daarom vragen wij ook uw begrip; nu een dag staken om te komen tot een
investeringen in het onderwijs van uw kinderen.
Met vriendelijke groet,
Namens het PO-front AOb Rayonbestuurder PO Zuid West,
Moniek Scheelings mscheelings@aob.nl
De Poeljeugd in de vakantie…..
De kinderen van Prokino komen in de vakantie weken op school. Ook het kantoor van Prokino zal
een aantal weken open zijn. Met andere woorden, u ziet wellicht dat de deur open is, of mensen
lopen in en om de school. Dat is anders dan andere jaren. Dan was de school echt helemaal dicht.
We hebben wel de schoolbel uitgezet…… dat is wel zo rustig voor de mensen die bij school wonen.
Schoolgids en Jaarkalender
Met ingang van het nieuwe schooljaar krijgt u de jaarkalender toegestuurd. Daarin staan alle
belangrijke dagen en studiedagen vermeld.
Ook is er dan een nieuwe schoolgids beschikbaar.
Ingezonden bericht van SMWO
"SMWO biedt op het schoolplein wekelijks spelactiviteiten (pleintjes) na schooltijd aan. Hier gaat
echter verandering in komen, de gemeente heeft een nieuw beleid met speerpunten voor 2018
geformuleerd. Hierin worden deels andere dingen van ons gevraagd dan die wij nu aanbieden.
Zo is er vanuit de gemeente een pilot wijkgericht werken gestart in 3 wijken en een dorp. De
gemeente wil in die wijken een andere manier van werken en dat betekent dat wij in deze wijken
meer aanwezig zijn. Deze wijken zijn Goes Zuid, Goes Oost, Goese Polder en Wolphaartsdijk.
In de pilot-wijken en -dorp zullen we structureel per wijk één sport en spel activiteit blijven
uitvoeren per week in 2018. In de andere wijken zullen we ernaar streven een aantal keer per jaar
een sport en spelactiviteit aanbieden. We hebben echter op dit moment nog geen duidelijk beeld
wanneer we precies op deze schoolpleinen aanwezig zullen zijn.
Voor alle scholen waar onze inzet sterk wordt ingeperkt kunnen we aangeven dat we dat erg
jammer vinden. Een nieuw beleid vraagt echter ook om keuzes te maken. We hopen dat we de
goede samenwerking in de toekomst gewoon kunnen voortzetten."
Bij vragen hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,

Wietse de Munck
Medewerker Welzijn

