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Beste ouders/verzorgers,
Een tussentijdse Nieuwsbrief over de
volgende onderwerpen:
-

Staking, achtergrondinformatie
Verslag van de informatieavond
Folders
inschrijven 2/ 3 jarigen
wasmachine/droger
Muzieksubsidie, opening Ben de
Reu om 10.40 uur
MR
Jumbo actie

Staking
Een ingezonden brief van de voorzitter van
College van Bestuur van Alberoscholen:
Beste ouders / verzorgers.
Woensdag 12 september wordt er op veel
scholen gestaakt in de regio Zuid-West
Nederland. Dit onder het motto: “heb je hart
voor onderwijs, maak je dan nu hard voor
onderwijs!”
Ondanks het feit dat er in het afgelopen jaar
meer geld is uitgetrokken voor het
basisonderwijs door het ministerie, moeten er
nog grote stappen gemaakt worden om het
beroep van leerkracht aantrekkelijker te
maken. Het salaris is wel verhoogd, maar er
blijft een groot verschil met docenten in het
voortgezet onderwijs met een vergelijkbare
vooropleiding. Tevens blijkt uit allerlei
onderzoeken dat de werkdruk in het primair
onderwijs (te) hoog is. Geld voor meer handen
in de klas, voor conciërges is absoluut
noodzakelijk.
Extra geld is nodig, zodat het beroep van
leerkracht weer aantrekkelijk een
aansprekend wordt. Het aantal studenten op

de PABO is momenteel veel te laag om het
aantal vacatures in de komende jaren op te
kunnen vullen. Er dreigt een enorm tekort te
ontstaan aan bevoegde meesters en juffen.
Als nu geen actie vanuit Den Haag wordt
ondernomen, gaat dat in de komende tijd ten
koste van de kwaliteit van het onderwijs, ten
koste van onze kinderen.
Minister Slob heeft aangegeven geen extra
geld uit te willen trekken voor het
basisonderwijs. Jammer genoeg rest ons dan
niets anders dan actie te voeren. Wij vragen
hiervoor begrip van ouders en verzorgers. Het
is ook in hun belang dat het mooie beroep van
leerkracht op een goede manier beloond en
ondersteund wordt.
De wijze waarop de staking vorm krijgt is per
school verschillend. Een groot aantal scholen
sluit de deuren. Een aantal scholen voeren
ludieke acties. U wordt hierover geïnformeerd
door de school van uw kinderen.
Ad Vis
Voorzitter college van Bestuur Albero.
Onze school, de Poeljeugd, is dicht 12
september.

Informatieavond
We hebben afgelopen woensdag een
informatieavond gehad over Social Schools. Er
is uitleg gegeven over mogelijkheden die dit
communicatieplatform kan bieden.
Binnenkort ontvangt u per mail een
koppelcode, dit is een persoonlijke link om in
te kunnen loggen en de berichten van school
en van de groep van uw kind(eren) te kunnen
zien. Deze code is uniek en kan niet door
derden worden gebruikt.
U kunt straks kiezen of u de berichten via uw
telefoon (een app) 0f via uw
computer/website wilt zien en lezen.
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Deze manier van communiceren is AVG proof!
We voldoen hiermee aan de eisen van de wet.
PS
Denkt u nog aan het inleveren van de
toestemmingsformulieren?
Graag terug op school voorzien van uw
handtekening.

Folders

die een apparaat over heeft, dan komen wij
graag in contact.
Alvast dank voor het meedenken!

Muzieksubsidie
Van de week stond er in de PZC dit artikel over
muziekonderwijs en de Zeeuwse scholen (Luc
Oggel)

Meer geld voor muziekonderwijs
In de hal van de middenbouw/bovenbouw
liggen folders.
U kunt die meenemen wanneer u hiervoor
interesse heeft.
Er liggen folders van:
- Squla
- Okki/Bobo
- LOI typecursus

Inschrijving 2 en 3 jarigen
Is uw kind 2 of 3 jaar dan is het al mogelijk om
uw kind in te schrijven op school.
Wij vinden het prettig te weten welke
kinderen naar school gaan komen.
Dit in verband met het maken van plannen.
De kinderen die in de speel-ontwikkelgroep
zitten, bij Prokino, zijn namelijk niet
automatisch ingeschreven op school.
Mocht u nog kinderen/ouders kennen die
overwegen om in te schrijven, graag
ontvangen we hen op school voor een
kennismakingsgesprek.

Wasmachine en droger
Een vraag vanuit school en vanuit de opvang.
Wij zouden graag onze eigen was kunnen
doen op school. De hoeveelheid was neemt
toe.
Onze vraag is, heeft u een tweedehands
wasmachine en/of droger, of kent u iemand

Nog eens 44 Zeeuwse Basisscholen krijgen dit
jaar subsidie voor muziekonderwijs. daarmee
komt het totaal op 80 scholen en 11.552
leerlingen sinds het landelijke fonds voor
Cultuurparticipatie 3 jaar geleden werd
opgericht. In het fonds begon, in opdracht van
het mininsterie van OCW, met de impuls
muziekonderwijs om scholen de kans te geven
te investeren in meer en beter
muziekonderwijs. Dat gebeurt door een
samenwerking aan te gaan met een muzikale
partner en de kennis van de leerkrachten te
vergroten. Vanwege het succes van de drie
subsidierondes werd het budget door de
minister verhoogd. uiteindelijk kwam het
budget van de drie rondes samen op ongeveer
27 miljoen euro.

Enthousiasme
“Deze regeling heeft ons laten zien hoeveel
enthousiasme en motivatie er leeft voor
muziek bij scholen in het hele land. Samen
met al deze basisscholen en de Pabo’s zijn we
hiermee goed op weg naar meer en beter en
structureel muziekonderwijs” aldus Jan Jaap
Knol, directeur-bestuurder van het Fonds voor
Cultuurparticipatie.
Donderdag 13 september wordt bij ons op
school aandacht geschonken aan deze
muzikale impuls.
Het tijdstip dat gedeputeerde Ben de Reu
langs komt is verzet. in plaats van 10.00 uur
komt hij nu 10.40 uur!!
U bent welkom op het schoolplein.
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een schoolpuntvoucher met een uniek
code.
●

MR

Op de actiesite kun je heel eenvoudig
jouw punten toewijzen aan een

De MR leden voor schooljaar 2018-2019 zijn:
- Madeleine Cijsouw (Kevin en Niels)
- Gemma Schroevers (Jasmijn en
Lisanne)
- Alexandra Van Linden Tol(Joshua en
Ethan)
- Corien van Eekelen(Loek en Evi)
- juf Elize
- juf Geralda

deelnemende basisschool.

Van de ouders hebben 2 ouders stemrecht en
adviesrecht. De andere 2 ouders zijn
klankbordleden.

per regio het door Jumbo beschikbaar

Mocht u zaken aan de orde willen stellen kunt
u contact opnemen met een MR lid.

aantal ontvangen schoolpunten.

De rol van de directie is om informatie te
verstrekken, beleidszaken te bespreken en toe
te lichten.
Aanstaande dinsdag 11 september is de eerste
MR vergadering van dit schooljaar.

Jumbo actie
Vanaf 3 oktober doen we weer mee met de
scholenactie van de Jumbo.
We kunnen weer sparen voor materiaal voor
de school.
De vorige actie heeft voor school mooi
speelgoed opgeleverd!
Het was echt de moeite waard voor ons om
deel te nemen. De actie is nu wat
“gebruiksvriendelijker” dan de vorige keer is
ons verteld.
Hoe werkt het?
●

Tijdens de actieperiode ontvang je bij
Jumbo bij elke besteding van 10 euro*

Hoe meer punten de school van jouw
keuze verzamelt, hoe groter het
bedrag dat de school kan besteden
aan spel- en leermaterialen. Wanneer
de spaarperiode is afgelopen, wordt
gestelde budget verdeeld over alle
deelnemende scholen op basis van het

Spaar jij mee voor je school?
De actie is van 3 oktober tot 20 november

Belangrijke data
12 september
13 september
20 september
21 september
3 oktober
3 oktober

school dicht
staking
muziek
oudercafe
schoolreis groep
1 t/m 6
start Jumbo actie
start
kinderboekenweek

