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Staking wel/niet – 12 december 2017

Agenda
24 nov.
29 nov.
30 nov.
1 dec.
4 dec.
5 dec.
6 dec.
12 dec.
13 dec.
21 dec.

Speelgoedochtend grp. 1+2
Rapport 1
Rapportgesprekken
Maandsluiting groep 4
Rapportgesprekken
Sinterklaas
Speelgoedochtend grp. 1 t/m 4
Eventuele stakingsdag
Informatieavond V.O.
Kerstviering
(kinderen ’s middags vrij)

Planning rapportgesprekken
Afgelopen week heeft u via SchouderCom het
verzoek gekregen om uw voorkeur op te geven voor
de komende rapportgesprekken voor het 1ste
rapport. De rapportgesprekken zijn op donderdag
30 november en maandag 4 december.
Als u dit nog niet heeft gedaan, willen wij u vragen
om dit uiterlijk voor aanstaande woensdag 22
november te doen, zodat wij de definitieve planning
kunnen maken. Geef ten behoeve van de planning
a.u.b. zo ruim mogelijk uw mogelijkheden aan.

Uilenballen pluizen
Donderdag 23
november gaan de
leerlingen van groep 8
o.l.v. Mevr.
Kruisbergen
uilenballen pluizen.
Mevr. Kruisbergen uit
het Land van Maas en
Waal verzorgt allerlei
activiteiten met
diverse roofvogels,
zoals het geven van
roofvogelshows en gastlessen over roofvogels.
In het kader van de natuur-en milieueducatie
hebben we een leskist ontvangen van de Grote
Rivieren uit Heerewaarden met allerlei materialen
om de uilenballen te onderzoeken. Mevr.
Kruisbergen brengt enkele van haar eigen uilen mee
naar school en zal de leerlingen daar uiteraard
e.e.a. over vertellen.

In de landelijke media wordt gesproken over een
nieuwe stakingsdag binnen het primair onderwijs.
Hoe zit dit nu eigenlijk??
Het is inderdaad mogelijk dat er op dinsdag 12
december opnieuw gestaakt gaat worden. Op dit
moment weten we dit alleen nog niet zeker, omdat
de minister van onderwijs een ultimatum heeft
gekregen tot 5 december. Tot die datum heeft de
minister de tijd om antwoord te geven op de vraag
hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het
salaris in het primair onderwijs te verhogen en de
werkdruk te verlagen. Mocht hier geen (goed)
antwoord op komen, zullen de diverse
onderwijsbonden bovengenoemde stakingsdag uit
gaan roepen.
In de media wordt nu gesproken of deze vraag van
1,4 miljard voor het primair onderwijs wel een
terechte is en of we als basisonderwijs niet
‘gewoon’ tevreden moeten zijn met het
regeerakkoord. Antwoord op deze vraag kan
misschien het beste gegeven worden door het
volgende filmpje van RTL Z te bekijken:
https://www.rtlz.nl/tv/laatste-videos/waarom-destakende-leraren-gelijk-hebben

Prentenboekenparade in de bibliotheek.
Donderdag 23 november 2017 van 10:00 tot 11:00
uur. Toegang is gratis.
Er zijn erg veel leuke prentenboeken voor jonge
kinderen en ieder jaar komen er weer leuke boeken
bij. Dat is fijn want leesplezier begint met
voorleesplezier.
Voorlezen wordt pas echt een succes als het boek
aansluit bij de leeftijd en de interesse van het kind.
De lees-mediacoaches van Bibliotheek Rivierenland
laten u deze ochtend vele leuke boeken zien. En we
lezen je peuter voor uit een vrolijk prentenboek.
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