Week 47- jaargang 2016-2017

Verjaardagen
Mads Elings
Britt Daatselaar

24 november
4 december

8 jaar
11 jaar

Heel Isandra bakt!!!
Vandaag hebben we een ontzettende
gezellige dag gehad. Samen met ouders
en kinderen hebben we cupcakes ,
speculaasletters en pepernoten gebakken.
Groep 1/2/3 had gisteren een brief naar
Wellespiet geschreven waarin zij om het
recept van de taart vroegen. Zodat ze
Wellespiet konden helpen met het bakken
van een taart voor Sinterklaas. Vanmorgen
vonden zij in de klassenklomp het recept
en cupcake vormpjes. Daarna zijn zij de
andere groepen in gegaan en hebben
gevraagd of alle kinderen wilden helpen.
We willen via deze weg alle ouders die
geholpen hebben bedanken voor het
mede mogelijk maken van deze geweldige
dag.

Nationaal schoolontbijt.
Donderdag 10 september hebben we samen met de burgemeester genoten van een meesterlijk ontbijt.
We hebben er zelfs mee in de krant gestaan. Het krantenartikel hangt op het raam van het middenlokaal.

Open lesdag Lingecollege
Afgelopen woensdag ging groep 8 naar het Lingecollege in Tiel.
De kinderen volgden een aantal lessen en maakten kennis met
de leerkrachten en leerlingen van de school.
Voordat ze daarheen gingen hebben ze eerst lekker
pannenkoeken op school gegeten.
In januari gaan ze ook nog naar het Pantarijn en het Helicon.
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Schoenzetten en 5 december
Woensdag 30 november mogen de kinderen op school hun schoen zetten. Op deze dag moeten alle
kinderen hun schoen meenemen naar school.
Op 5 december worden alle kinderen gewoon om 8.30 uur op school verwacht. We zullen op het plein
blijven wachten totdat de Sint gearriveerd is. Dit betekent dat ook de kinderen van groep 1/2/3 buiten
blijven. Alle ouders zijn welkom. Wilt u er rekening mee houden dat u achter de kinderen gaat staan. U
bent ook nog van harte welkom om mee te gaan naar de gymzaal, daarna gaan de kinderen naar de klas
en vieren ze samen met de juf het sinterklaasfeest. Deze dag hoeven de kinderen geen eten en drinken
mee te nemen voor het 10-uurtje en de lunch wordt verzorgd door de OR. Alle kinderen blijven dus op
school eten en zijn om 14.00 uur uit.
Voorlichtingsavond Lingecollege
We willen ouders doelgericht informeren over de overstap naar ons voortgezet onderwijs en hen laten
proeven van de sfeer en de demonstratie(s)(lessen) op Lingecollege door docenten én leerlingen.
De avonden zijn als volgt ingedeeld:
 maandag 12 december 2016, locatie Teisterbantlaan voorlichting over opleidingen mavo+, vmbo
kbl, vmbo bbl en schakelklas bbl/pro
 dinsdag 13 december 2016, locatie Heiligestraat voorlichting over opleidingen vwo en havo .
Programma beide avonden:
vanaf 19.00 uur kunnen ouders binnenlopen en verzorgen wij een ontvangst met koffie en thee. De start
is om 19.15 uur en de avond duurt tot ±21.00 uur
Surprises groep 6/7/8
Twee weken geleden hebben we in groep 6/7/8 lootjes getrokken. De kinderen hebben allemaal € 5,meegekregen voor een cadeautje. De bedoeling is dat de kinderen een surprise maken en een gedicht.
De surprises kunnen maandag 5 december bij de klas worden afgegeven tussen 8.00 uur en 8.30 uur.

Overblijf
De overblijf is nu structureel geregeld. Brigitta Evers gaat voortaan de gehele week de overblijf
verzorgen. Zij heeft alle papieren om de overblijf te mogen doen.

Help de juf is ziek!
Er komt weer voor alle scholen een moeilijk seizoen aan. Vooral bij een griepepidemie hebben we een
groot probleem met vervanging te vinden voor zieke leerkrachten. En dan ook nog goede!
Vervanging is op dit moment ook landelijk een beladen thema. De PO-raad krijgt op dit moment al zoveel
signalen dat scholen geen vervangers kunnen vinden (met name voor de kortdurende vervanging), dat
ze een groot onderzoek hiernaar heeft uitgezet.
Ook in de media is er veel aandacht voor de kwestie van vervanging in het primair onderwijs. En in de
Tweede Kamer staat op 1 december aanstaande de vervangingsproblematiek op de agenda. “Moeten
we vrezen dat scholen deze winter vaker leerlingen naar huis moeten sturen?”
Dit ook mede omdat door wet en regelgeving van die overheid scholen soms geen vervangers kunnen
aanstellen (Wet werk en zekerheid).
Vanwege deze berichtgeving en ook soms onze eigen problemen op dit front wil ik u als ouder
informeren wat wij als stichting op dit terrein aan maatregelen hebben genomen:
 We hebben dit jaar een pool jonge leerkrachten aangenomen ( boven op de formatie ) speciaal
om goede en ingewerkte medewerkers in de vervanging te kunnen inzetten. Dit zullen op termijn
hopelijk ook onze nieuwe definitieve collega’s worden.
 We hebben ons aangesloten bij een regionaal orgaan genaamd IPPON, die voor alle scholen in
de omgeving de vervanging regelt.
En toch merken we nu al dat het krijgen van vervangers voor elke directeur nog steeds kopzorgen
oplevert en ook veel discussies met u als ouders.
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Het is en blijft ons gemeenschappelijk belang om voor goed onderwijs te zorgen en daarvoor is rust en
continuïteit van groot belang. En soms zijn ook tegelijkertijd onze handen gebonden. Maar weet dat we
dan alles al geprobeerd hebben!
Ons beleid is en blijft de inzet van leerkrachten voor de klas en geen directeuren, IB-ers of onderwijsassistenten. Kwaliteit van onderwijs en de totale organisatie moeten overeind blijven.
We nodigen u als ouders en verzorgers uit hierin mee te denken (via MR en Ouderraad), omdat we
denken dat we samen kunnen voorkomen dat kinderen naar huis gestuurd worden.

Bestuur en centrale directie
Stichting Fluvium en Onderwijsgroep Spoenk
Anita Burlet
Ferdinand ter Haar

Activiteiten
Belangrijke

data

Maandag 5 december
Continu rooster, alle kinderen zijn om 14.00 uur uit
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