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Geheel onverwachts stond PIET in de school.
Wat een spannende verrassing!
Maandag 5 december vieren we op school
Sinterklaasfeest. Hopelijk komt de Sint ook dit
jaar onze school weer een bezoek brengen. Het
blijft ieder jaar weer spannend of hij komt.
In de groepen 5 t/m 8 zijn er lootjes getrokken ,
wat altijd weer een spannend iets is:
Wie zou ik dit jaar hebben en wie heeft mij
getrokken.
Het is de bedoeling dat er een cadeautje gekocht
wordt van 5 euro. De leerlingen maken een
surprise met daarbij een gedicht.
Deze cadeaus kunnen de leerlingen vanaf vrijdag
2 december op school brengen. Het moet
verpakt zijn in een plastic zak met daarop de
naam voor wie het cadeau is.
Op 5 december komen de leerlingen gewoon om
08.30 uur op school en zijn om 14.15 uur uit..
Nog wat data:
* Maandag 28 november mogen alle leerlingen
hun schoen zetten
* Dinsdag 29 november :Schoen uithalen
( hopelijk zit er wat in de schoen). De leerlingen
gaan deze dag zoveel mogelijk tegelijk naar
binnen, dus niet om 08.20 uur maar iets later.

KERST
Donderdag 22 december a.s. vieren we met de
kinderen kerst op school met een gezellige en
heerlijke lunch. Net als voorgaande jaren hebben
we uw hulp nodig. Dit jaar maken de leden van
de ouderraad de lunch klaar, u hoeft alleen de
spullen te kopen.
Op dinsdag 13 december a.s. kunt u bij de klas
van uw kind een keuze maken tussen de kaartjes
voor de lunch.
Op woensdag 21 december vragen wij u de
gekochte spullen op school af te geven.
Op donderdag 22 december begint de school
gewoon om 08.30 uur
De kerstlunch is om 12.30 uur tot 14.00 uur.
De school gaat uit om 14.15 uur
Vriendelijke groet,
Namens de kerstlunchcommissie
Marjanne van der Garde, Kimberley van Rens,
Linda van den Berg (OR), juf Lenny en juf Els
Juf Lenny en juf Els

KAARTVERKOOP MUSICAL (zie bijlage)
Op maandag 12 december van 14.30 – 14.45 uur
Op dinsdag 13 december van 08.30 – 09.00 uur
Op woensdag 14 december van 12.30– 12.45 uur
Op vrijdag 16 december van 08.30 – 09.00 uur

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.
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
onderwijs-assistenten. 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

DE GVR
In groep 3-4 hebben de leerkrachten het boek “De
GVR” van Roald Dahl voorgelezen. (De Grote
Vriendelijke Reus). Nu willen wij binnenkort
graag de nieuwste verfilming van dit boek laten
zien! Is er iemand die deze dvd in bezit heeft, en
deze aan ons wil uitlenen?
Groet, juf Jeanette en juf Frencis.

DECEMBER

Suhaa Ali
1-12

Agenda
28-11

schoen zetten

29-11

schoen ….zal er wat inzitten???

29-11

schoolarts aanwezig

02-12

surprises inleveren

05-12

Sint en pieten op visite

05-12

Sinterklaasavond

12-12

Penseelstreekje nr 8

13-12

Keuze kaartjes menu in groepen.

