Nummer 18, 20 januari 2020

Geachte ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 18.

1. De schoolregel:
Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Veiligheid voor alles”.

2. De Oud Papier Actie
Op 1 februari en 21 maart a.s. vinden de volgende Oud Papier Acties plaats.
Voor deze acties zoeken wij ouders/verzorgers die een auto met trekhaak hebben en
met een kar door onze wijk willen rijden; wij zorgen voor de karren!
Ook zoeken wij “lopers”; deze mensen zorgen er voor dat het oude papier/karton in
de kar komt en daarna in een grote container.
De actie duurt van 9.00 tot ca. 12.30 uur.
Ouders/verzorgers die ons willen helpen, kunnen dit aangeven op (een van) de
volgende email-adressen:
opa@dehofvijver.unicoz.nl of directie@dehofvijver.unicoz.nl

3. Schoolfruit.
Deze week wordt in de kleine pauze het volgende Schoolfruit aan de leerlingen
gegeven:
Woensdag : mandarijn
Donderdag : waspeen
Vrijdag
: mango.
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4. “Kom in de klas”
Donderdag 9 januari a.s. was er weer een “Kom in de klas”-mogelijkheid.
Tussen 9.00 uur en 10.15 uur heeft een groep ouders/verzorgers een kijkje genomen
in de groep(en) van hun kind(eren) .De volgende “kom in de klas-morgen” vindt
plaats op 31 maart a.s.

5. De Cito-toetsen
Maandag 13 januari jl. is de Cito-periode gestart; deze duurt tot en met 7 februari
a.s.
Tijdens deze periode zullen er regelmatig toetsen afgenomen worden in de
groep(en) van uw kind(eren).
Tijdens deze periode is het belangrijk dat de kinderen uitgerust op school komen.
Ook dient u er voor te zorgen dat bezoekjes aan bijv. de tandarts of dokter buiten
schooltijd of na 7 februari plaatsvinden. (overmacht natuurlijk uitgezonderd)

6. Staken op 30 en 31 januari a.s.
Zoals gemeld in mijn mailbericht van donderdag 16 januari jl. zal de school op
donderdag 30 en vrijdag 31 januari a.s. gesloten zijn.
Onder de teamleden van onze school is de stakingsbereidheid wederom groot. Zo
groot, dat wij de school op genoemde dagen zullen sluiten.
Doel van de staking is nog steeds de loonkloof tussen primair en voortgezet
onderwijs te laten verdwijnen. Basisschooldocenten werken net zo hard als docenten
in het Voortgezet Onderwijs en dienen dus hetzelfde te verdienen.
Hiernaast zijn wij van mening dat de functies en salarissen van
onderwijsondersteuners opnieuw de aandacht vragen.
Naast deze punten blijft de werkdruk in het onderwijs een punt van zorg: afgelopen
week werd in de landelijke pers gemeld dat in het basisonderwijs het ziekteverzuim
tweemaal zo hoog is als landelijk het geval is en dat je in het basisonderwijs de
grootste kans hebt een burn-out te krijgen.
Ook blijven de budgetten voor de materiële bekostiging aan de lage kant; deze
zouden best wat ruimer mogen zijn.
Als laatste punt is het goed over de aantrekkelijkheid van het vak basisschooldocent
na te denken. Het aantal mensen dat de PABO-opleiding wil gaan volgen is zo klein
dat er inmiddels een groot tekort aan basisschoolleerkrachten en –directeuren is.
Momenteel hebben 55.000 kinderen in ons land geen “eigen”, vaste leerkracht.
Deze punten maken dat de actiebereidheid onverminderd groot blijft en wij het
besluit hebben genomen de school op donderdag 30 en vrijdag 31 januari a.s. te
sluiten.
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Wij realiseren ons dat een dergelijk besluit voor u als ouders/verzorgers uitermate
vervelend is.
Toch zijn we van mening dat we onze grote zorg voor het basisonderwijs moeten
blijven uitdragen.
Doen we dat niet, dan zullen er in de toekomst mogelijk nog veel grotere problemen
ontstaan: men verwacht dat er in 2028 meer dan 250.000 leerlingen geen leerkracht
hebben.
Dat kan niet en dus blijft het nodig om samen met duizenden collega’s onze zorg te
blijven uitspreken.
Donderdag 30 en vrijdag 31 januari a.s. is de school voor noodgevallen telefonisch
bereikbaar: 079-3315481.
Ouders/verzorgers die geen opvang voor hun kind(eren) hebben, kunnen eventueel
met “Kern” en “De Drie ballonnen” in contact treden: beide instanties kunnen tijdens
de stakingsdagen (tegen betaling) voor kinderopvang zorgen.

7. De leerlingenraad.
Het nieuwe jaar hebben we weer een nieuwe samenstelling van de leerlingenraad.
We hebben afscheid moeten nemen van een paar leden. Omdat het prettig werkt als
er een paar oudgedienden in de leerlingeraad zitten voor de ervaring, kon er van elk
leerjaar 1 lid blijven. Sommige leden gingen er vrijwillig uit, een ander in goed
overleg.
We willen namens de school en de leerlingenraad Ilse en Robin van Leeuwen
hartelijk danken voor hun inzet de afgelopen twee jaar.
In elk leerjaar konden de leerlingen zich kandidaat stellen. Ze mochten op een
formulier aangeven waarom ze lid van de leerlingeraad willen worden, wat hun
specialiteiten zijn en welke goede ideeën zij hebben voor de school. Daarna werden
er voorrondes gehouden in de basisgroep. De gekozen leerlingen (twee per klas)
mochten zich presenteren voor de leerlingenraad, waar de laatste selectie zou
plaatsvinden.
Wat deden de kinderen het goed. Bij sommigen was de spanning wel een beetje te
voelen, maar dat was ook wel begrijpelijk. We hebben leuke presentaties gezien en
goede ideeën gehoord. Die nemen we sowieso mee. Wat was de keuze moeilijk.
Maar we zijn eruit gekomen.
Onze nieuwe aanvulling voor de leerlingenraad is:
en het ervaren lid is:




Groep 5: Büteyra
Groep 6: Sidney
Groep 7: Camilia
Groep 8: Yuna
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Bilal
Dustin
Raphael
Milan

Een extra applausje voor de leerlingenraad die
zo keurig de kandidaten heeft beoordeeld. Ze
keken en luisterden goed naar de argumenten
en ook werd gekeken naar de manier waarop de
kandidaat de groep aan kon vullen. Wat was het
een leerzaam en leuk project! Fijn om dit met
jullie te doen. Bedankt voor jullie serieuze inzet
allemaal.
Namens de leerlingenraad,
Marieke

8. Pleegouder worden?
Van een medewerker van de Stichting Timon, een christelijke jeugdzorginstelling met
onder andere een pleegzorgtak, ontving ik het volgende berichtje:
“Thuis; de plek waar je mag lachen en boos zijn, vallen en opstaan. Waar je aangemoedigd
wordt en troost en liefde ontvangt. Zo’n plek verdient elk kind. Maar als het ouders (tijdelijk)
niet lukt om voor hun kind te zorgen, dan kan wonen in een pleeggezin de oplossing zijn.
Omdat de vraag naar pleegzorg groeit, zijn we op zoek naar nieuwe pleeggezinnen. Wilt u
iets betekenen voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen? Hebt u ruimte in uw hart
en huis? Dan is pleegzorg bij Timon misschien iets voor u en uw gezin!
Ontdek tijdens een informatieavond welke vorm bij u en uw gezin past.
Binnenkort is er een informatieavond bij u in de buurt:
6 februari | Zoetermeer
Ichthuskerk, Parkdreef 258, Zoetermeer
Voor aanmelden, zie onze website https://www.timon.nl/deel-je-thuis/”

9. Weerbaarheids- en mindsettraining
Van Anouk Bink ontving ik de volgende informatie:

Soms heb je van die kinderen in de klas:
-

kinderen
kinderen
kinderen
kinderen

die
die
die
die

soms onzichtbaar lijken te zijn,
de clown uithangen om te verbergen hoe ze zich écht voelen,
niet lekker in hun vel zitten,
wel eens in conflicten terecht komen, omdat ze niet op tijd hun
grens aangeven.
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Als leerkracht lukt het niet altijd om deze leerlingen de juiste zorg te geven; er
moeten nl. zo heel veel andere dingen gebeuren.
Het is daarom soms beter deze kinderen en hun ouders door te verwijzen naar
de beste Weerbaarheids- en Mindsettraining van Zoetermeer: De BINK
PowerBoost!
In 8 weken tijd zie je kinderen tijdens deze training groeien. Kinderen die opeens
durven te zeggen wat ze vinden. Kinderen die opeens op podia durven staan.
Kinderen die opeens praten over wat hen dwars zit, in plaats van een woedeuitbarsting te krijgen.
Belangrijk bij de trainingen is dat ouders er zelf ook voor open staan om thuis
aan de slag te gaan met hun kind. De ouders krijgen veel informatie en
ondersteuning, zodat ze alles wat hun kind leert ook thuis kunnen gebruiken.
Hierbij mogen ze ook zeker alle informatie delen met de leerkracht, zodat deze
ook een handje kan helpen en iedereen dezelfde taal spreekt.
De eerstvolgende trainingen starten weer op 4 en 6 februari 2020. Er is op
woensdag 22 januari een informatiebijeenkomst voor
belangstellenden.
Informatie:
www.binkcoaching.nl
Telefoon: 06 54927363

10. De kalender voor de komende maanden
22 januari
30 en 31 januari
1 februari
7 februari
10 en 11 februari
13 – 20 februari
14 februari
21 februari
4 maart
16 – 20 maart
19 maart
21 maart
24 maart
25 maart

Studiedag; alle leerlingen zijn deze (woens)dag vrij
Wegens de staking is de school gesloten
9.00 tot ca. 12.30 uur: Oud Papier Actie
Het ontwikkelingsverslag wordt aan de leerlingen van leerjaar
1 tot en met 7 meegegeven
VO-advies- en schoolkeuzegesprekken leerlingen leerjaar 8
Verplichte tien-minutengesprekken leerjaar 1 tot en met 7
Disco; nadere berichten volgen
Om 12.00 uur start voor alle leerlingen (en leerkrachten) de
voorjaarsvakantie. Deze duurt tot en met zondag 1 maart a.s.
Luiscontrole
Week van de lentekriebels
20.00: MR-vergadering
9.00 tot ca. 12.30 uur: Oud Papier Actie
20.00 uur: OR-vergadering
De grote rekendag
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26 en 27 maart
31 maart
7 april
9 april
9 april
10 t/m 13 april
14 april
15 en 16 april
17 april
17 april

Team 2-daagse: alle leerlingen zijn deze twee dagen vrij.
“Kom in de klas”.
“Kikkerdag” en buitenlesdag.
8.45 uur: Paasontbijt.
Einde gratis schoolfruitverstrekking.
Paasvakantie
Studiedag: alle leerlingen zijn deze dag vrij.
IEP-toets leerjaar 8. Nadere informatie volgt.
Koningsspelen (tot 12.30 uur)
Om 12.30 uur start voor alle leerlingen en leerkrachten de
meivakantie. Deze duurt tot en met dinsdag 5 mei

Tot zo ver deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,

Hans van Elburg.
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