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Schoolstraat 15 – 8435 XV - Donkerbroek

12 en 13 februari
12 februari
14 februari
26 februari t/m 2 maart
5 maart
7 maart

oudergesprekken
Groep 7/8 gastles Koloniehof (vervolg)
Stakingen in het onderwijs
voorjaarsvakantie
Ouderbijeenkomst “identiteitsrijke school”
Personeelsstudiedag Comprix. Alle leerlingen
zijn vrij.

.

Juf Anneke en juf Tini ziek
Eind deze week zijn juf Anneke en juf Tini geveld door de griep. Juf Anneke hebben we extern
kunnen vervangen. Voor juf Tini was geen vervanging beschikbaar. Gelukkig was juf Astrid bereid
donderdag en vrijdag te werken. Wij melden deze voorvallen op www.lerarentekortisnu.nl
Dagelijks staat op deze site hoeveel kinderen geen onderwijs ontvangen of gedeeltelijk door
interne verschuivingen.

Oudergesprekken groep 1 t/m 7
De kinderen hebben de toetsperiode weer afgerond. Alle gegevens van de afgelopen periode zijn
verwerkt. Een goed moment om elkaar te informeren.
Groep 8 heeft nog geen gesprekken. Voor deze kinderen worden de ouders binnenkort
uitgenodigd i.v.m. advies voortgezet onderwijs.

Staking 14 februari
Op 14 februari zijn er nieuwe acties in het basisonderwijs aangekondigd. Na overleg met collega
scholen en de personeelsleden zal ook ‘t Startblok haar deuren gesloten houden. Maar waarvoor
staken we eigenlijk?
In de media wordt veel gesproken over meer salarissen en minder werkdruk. Voor ons ligt het
echter wat genuanceerder. We vinden dat ieder kind recht heeft op het beste onderwijs. Om dat te
bereiken moeten de groepen niet te groot worden. Op dit moment gaan er te weinig jongeren naar
de lerarenopleiding (PABO). Hierdoor ontstaat er een lerarentekort. Hier ondervinden wij
op school zelf de gevolgen van als er geen invalkracht beschikbaar is en wij als collega’s elkaars
groep opvangen. Een ander gevolg is dat de klassen in de toekomst uit meer kinderen zal
bestaan. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede.
Door de salarissen in het onderwijs te verhogen tot een vergelijkbaar niveau als salarissen die
jongeren na een andere HBO opleiding krijgen, wordt het vak van onderwijzer weer interessanter.
Hierdoor zullen er in de toekomst meer leraren zijn en zullen de klassen niet veel groter worden.
Het is dus voor de toekomst van het onderwijs van belang dat de salarissen in basisonderwijs
omhoog gaan.

Een ander punt is werkdruk. Onderzoek heeft uitgewezen dat het onderwijs de sector is met de
hoogste aantal burn out klachten. Het is duidelijk dat ook hier aanpassingen in nodig zijn.
De acties die eerder dit schooljaar zijn gevoerd hebben tot dusver onvoldoende resultaat
opgeleverd. Sterker nog, vorige week kwam het nieuws naar buiten dat het begrotingstekort van
het vorige kabinet mede gaat worden opgelost door 61 miljoen te gaan bezuinigen (!) in het
onderwijs.
We begrijpen dat het voor de werkende ouder lastig en zelfs vervelend is dat er opvang voor de
kinderen geregeld moet worden. We hopen desondanks op uw begrip en steun. U wilt vast ook
het beste voor onze kinderen en de kinderen van de toekomst.

Olympisch spelen
Tot de voorjaarsvakantie is ons thema “meedoen is belangrijker dan winnen”
Natuurlijk zullen wij ook de verrichtingen van onze Nederlandse sporters volgen, meedoen is
belangrijk maar we hopen dat ze wel winnen.
De school is door de versiergroep weer in olympische stemming gebracht. Dank!!!!

Hoofdluis
Er is bij ons op school hoofdluis geconstateerd. Wilt u uw eigen kinderen ook even goed
controleren?
Hoe krijg je hoofdluis?
Luizen kunnen niet springen, het zijn kruipers, 'overlopers' die van het ene hoofd naar het andere
hoofd lopen. Kinderen tussen de 3 en 12 jaar krijgen vaker hoofdluis, omdat ze vaker letterlijk de
hoofden bij elkaar steken tijdens het spelen. Hoofdluis is erg besmettelijk. Op school en binnen het
gezin krijgen luizen veel kans om zich te verspreiden. Daardoor komt hoofdluis regelmatig voor.
Hoofdluis is geen drama en het is betrekkelijk onschadelijk.
Het krijgen van hoofdluis heeft niets met hygiëne te maken. Iedereen kan besmet worden:
hoofdluis maakt geen onderscheid in wie wel of niet schoon is. Sterker, hoofdluis komt juist vaker
voor op schone haren.
Hoe behandel je hoofdluis?
Luis in je haar? Kammen maar!
Als u hoofdluis ontdekt, is het belangrijk om meteen te beginnen met een grondige aanpak. Want
zolang er luizen of nog niet uitgekomen neten op het hoofd zitten, blijft hoofdluis erg besmettelijk.
Hoofdluis gaat niet vanzelf over!
De GGD adviseert de volgende aanpak:
De beste (en niet chemische) bestrijdingsmethode is de uitkammethode: gedurende 2
weken het haar elke dag doorkammen met een netenkam.
De uitkammethode kan worden gecombineerd met een speciaal antihoofdluismiddel.
Ook dan moet het haar twee weken lang elke dag worden doorgekamd met een
luizenkam.

