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PROJECTWEKEN GAAN WEER VAN START IN ALLE GROEPEN

Nieuwsbrief maart 2019

Volgende week, maandag 11 maart, start in elke groep weer een groot project. Deze projecten hebben
allemaal te maken met de interesse en / of passie van de leerkracht. Dus hebben we 9 totaal verschillende projecten in de groepen! Net als vorig jaar sluiten we de projectweken af met een groot festival in de
school. Daar laten de kinderen vol trots zien wat zij gedaan hebben en welk eindresultaat er is.
Omdat nog niet alle groepen al weten waar hun project over gaat, kan ik dat nog niet melden in deze
nieuwsbrief. Dat is dan nog een verrassing voor de kinderen. Met een leuke introductie maken de leerkrachten de kinderen warm voor het project. Volgende week stuur ik jullie een mail waarin ik alle onderwerpen zal vertellen. Noteert u alvast de datum van de afsluiting? Dat is donderdag 18 april! U ontvangt
in april een uitnodiging met het hele programma er in.

MR NIEUWS
Saida Ayachi komt als nieuw lid bij de Medezeggenschapsraad van de school. Saida is de moeder van Rodaina uit groep 4 en Jabir uit groep 1/2a. Ook haar drie oudere kinderen Youssra, Romaysa en Yassin hebben bij ons op school gezeten. Saida kent de school dus goed en is bovendien erg actief in Zuilen, vooral in
Geuzenwijk. Zo was ze vrijwilliger bij de Watergeus en bij de Huiskamer van de Buurt. Daarnaast werkt ze
als ondersteuner in het St. Antonius. Wij zijn dan ook blij dat zij met haar ervaring en betrokkenheid de
Medezeggenschapsraad komt versterken.
Daarmee nemen we ook afscheid van Esma Karaoglan als MR-lid. We willen haar heel erg bedanken voor
haar inzet. Namens de MR, Brigit Kuypers

OR NIEUWS
In de bijlage bij deze nieuwsbrief ziet u een brief van de penningmeester van de ouderraad. In deze brief
leest u waar uw bijdrage aan besteed wordt. Ook leest u hier dat de bijdrage vrijwillig is en dat we geen
kinderen willen uitsluiten van deelname aan kamp of schoolreis.

HARD AAN HET WERK! In groep 7 wordt er tijdens taal gewerkt aan hoofdzinnen, bijzinnen en voegwoorden. Groep 4 heeft mooie kunstwerken gemaakt, geïnspireerd door Karel Appel en in groep 3 kennen de kinderen inmiddels ALLE letters!

LANDELIJK ONDERZOEK VAN CBS MBT LEERWINST (NCO ONDERZOEK)
Alle scholen van ons schoolbestuur doen mee aan een landelijk onderzoek bij het CBS over leerwinst van
leerlingen in het basisonderwijs. Hiervoor gebruikt het CBS de resultaten van alle leerlingen op taal en
rekenen. Vanzelfsprekend is dit volledig anoniem en zijn de resultaten van dit onderzoek niet herleidbaar
naar onze school of uw kind. Voor het uitvoeren van deze onderzoeken wordt er heel goed gekeken naar
de privacy waarborging van de leerlingen. De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk voor het verbeteren van het onderwijs in Nederland. Wilt u hier meer over lezen? Op onze website leest u meer over dit
onderzoek. Heeft u bezwaar aan deelname, dan mag u dat ook kenbaar maken. Mailt u dan naar
ingrid.zoer@spoutrecht.nl
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SCHOOLVOETBAL GROEP 7/8
We hebben twee meidenteams en twee jongensteams dit jaar! Succes en veel speelplezier allemaal. En:
ouders zijn natuurlijk welkom om onze kanjers aan te komen moedigen op het veld!

AANMELDINGEN VOORTGEZET ONDERWIJS VOOR GROEP 8
Alle leerlingen van groep 8 zijn de afgelopen weken druk geweest met het bezoeken van allerlei scholen
voor voortgezet onderwijs. Ze zijn naar open dagen geweest. En hebben open lesmiddagen bezocht. Deze
week moeten zij hun definitieve keuze maken en worden de leerlingen aangemeld bij de eerste school
naar keuze. Begin april weten de leerlingen of ze aangenomen zijn, of dat er een loting plaats moet vinden. Een spannende periode dus voor de leerlingen, veel succes allemaal!

LANDELIJKE STAKING VRIJDAG 15 MAART
U heeft het misschien al wel gelezen in het nieuws; er is een oproep gekomen voor een landelijke stakingsdag op vrijdag 15 maart aanstaande. Best een unieke oproep, want deze is niet alleen gericht op het
basisonderwijs, maar op ALLE onderwijsvormen, van basisschool tot universiteit.
Ook op onze school legt meer dan de helft van de leerkrachten hun werk neer. Wij hebben al bij eerdere
stakingen verteld dat wij in op de eerste plaats helemaal niet staken om betere salarissen. Wij staken
voor het verminderen van de werkdruk en een betere en realistische financiering voor de school zodat
we alle leerlingen beter kunnen bedienen in wat zij nodig hebben. Mocht u hier meer over willen weten,
kom dan gerust bij me binnen voor een gesprek hierover. Dan kan ik dit met voorbeelden illustreren.
Omdat we vrijdag 15 maart met een te kleine bezetting van leerkrachten aanwezig zijn, moeten we de
school sluiten. Dat betekent dat de leerlingen allemaal een extra vrije dag hebben. Zoals ook bij eerdere
stakingen zo was, bieden we geen opvang op school aan. We hopen er op dat u elkaar helpt bij de opvang
van uw kinderen.

