Schoolbrief CNS Herédium

Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de Schoolbrief van de maand
november. U kunt de Schoolbrief ook terugvinden
op onze website.
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Na de herfstvakantie hebben wij met de kinderen
kindgesprekken gevoerd. Vervolgens zijn er met
de ouders welbevindengesprekken geweest. Afgelopen weken heeft u een Kanjerles kunnen bijwonen. De kinderen en de ouders hebben de vragenlijst Sociale Veiligheid ingevuld.
Allemaal activiteiten die te maken hebben met
het leren kennen van de kinderen, het pedagogisch klimaat en de veiligheid binnen de school.
Belangrijk; want hoe beter wij uw kind kennen,
hoe beter wij uw kind begrijpen en kunnen begeleiden en helpen. Het observeren van kinderen en
het herkennen van signalen is één van de basisvaardigheden van een leerkracht. Wij weten dat
wij dit niet alleen hoeven te doen, we mogen op
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de Here God vertrouwen dat Hij ons hierbij zal
helpen:

Signalen opvangen
Here God,
help ons de signalen op te vangen
van kinderen met problemen.
Maak ons gevoelig voor de taal
die uit hun ogen spreekt,
ook al laten ze niet met woorden
merken dat ze ergens mee zitten.
Here God,
help ons de signalen op te vangen
van leerlingen die zich alleen voelen
en door niemand begrepen.
Geef dat we de moeite nemen
om te ontdekken wie ze zijn
en wat er in hen omgaat.
Here God,
help ons de signalen op te vangen
van Uw profeten hier en nu.
Geef dat wij Uw stem verstaan,
dwars door alle stoorzenders heen,
en begrijpen wat U van ons verwacht
in de wereld van vandaag.
Greet Brokerhof-Van der Waa

Terugblik

Staking 12 december

We hebben met elkaar een Verkeersdag gehad,
deze dag hebben wij de aangeleerde theorie in de
praktijk gebracht.

Dinsdag 12 december is er een landelijke staking
in het primair onderwijs. Na de prikactie op 27
juni en de staking op 5 oktober, zijn er door het
kabinet wel toezeggingen gedaan, maar die komen niet in de buurt van de 1,4 miljard die nodig
is om de arbeidsvoorwaarden en werkdruk in het
primair onderwijs substantieel te verbeteren. De
basisbekostiging is al jaren niet op orde en het
nieuwe kabinet doet er weinig aan om dat te veranderen. Schoolbesturen komen jaarlijks fors tekort op het onderhoud aan hun schoolgebouw en
op lesmaterialen en energiekosten. Het budget
om onderwijsachterstanden weg te werken, daalt
steeds verder. Om de werkdruk te kunnen verlagen, wil het kabinet pas in 2021 serieus investeren.

Op Dankdag zijn we met alle leerlingen naar de
kerk geweest. Na de dienst hebben de leerlingen
fruitbakjes bij de oudere inwoners van Zijderveld
gebracht. De collecte heeft ruim €230,- opgebracht. Dit bedrag is bestemd voor de winterhulp
van Stichting Kom over en Help.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
In de Kanjerweek mochten de ouders een Kanjerles bijwonen. Wij vinden het fijn dat zoveel ouders de moeite hebben genomen een Kanjerles te
bezoeken.
Groep 56 heeft bij de burgemeester ontbeten.

Inmiddels heeft vanuit de partijen die verenigd
zijn in PO-front een gesprek met minister Slob
plaatsgevonden en op 29 november vindt in bijzijn van de minister een openbare discussie plaats
met mensen uit het onderwijsveld. Het is echter
de vraag of dit tot de gewenste investeringen van
1,4 miljard gaat leiden. PO-front heeft een ultimatum gesteld in de week van 4 december. Als
het kabinet niet besluit tot de gevraagde investeringen in verlaging van de werkdruk en verhoging
van het salaris, volgt er op 12 december een landelijke staking.
Scholen gesloten voor leerlingen

Groep 56 en 78 zijn naar de tentoonstelling
‘Rembrandt in Zwart-Wit’ geweest.
De dolfijngroep heeft een presentatie gegeven
over het project “Culemborg”.

We vinden het jammer dat de gesprekken en acties tot nu toe niet tot het gewenste resultaat geleid hebben. Het College van Bestuur van TriVia
blijft de oproep steunen om substantieel en
structureel meer te investeren in het primair onderwijs. Daarbij wordt onderschreven dat er extra

geld nodig is voor het realiseren van kleinere
klassen en meer mensen in ondersteunende
functies. Ook vinden we dat de salarissen in het
primair onderwijs in lijn gebracht moeten worden
met andere sectoren in het onderwijs.
Wij doen op 12 december mee met de staking
en zullen deze dag geen les geven.
Op school is de nood momenteel hoog: er zijn
geen invallers meer te vinden. Afgelopen weken
hebben wij bij ziekte van een collega de vervanging met veel moeite onderling kunnen oplossen.
De rek is er echter wel uit. Wanneer er geen vervanger is en we het met eigen personeel niet
kunnen opvangen, moeten wij de kinderen naar
huis sturen. Dit willen wij ten aller tijden voorkomen. Het is echter wel goed om te weten dat
deze optie steeds dichterbij komt. Bovenstaande
redenen en het te kort aan geschikte leerkrachten heeft ons doen besluiten om mee te doen
met de landelijke staking. Daarom is de school 12
december gesloten voor alle leerlingen en net als
op 5 oktober wordt van u als ouder verwacht dat
u zelf voor opvang van uw kind(eren) zorgt.
Wij hopen dat de actie eraan bijdraagt dat er voldoende middelen komen voor toekomstbestendig primair onderwijs. Mocht het kabinet vóór 12
december tot afspraken komen waarmee de eisen vanuit het primair onderwijs ingewilligd worden (en daar hopen we op), kunnen de lessen op
die dag gewoon doorgang vinden. We zullen u
daar dan tijdig van op de hoogte brengen.

Vragenlijst Sociale Veiligheid
Totaal 31 ouders hebben de Vragenlijst Sociale
Veiligheid ingevuld. Hartelijk dank hiervoor. U
kunt de vragenlijst nog tot eind november invullen. In december wordt deze besproken met de
MR. Vervolgens zullen
de gegevens op de
website geplaatst
worden.

De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben de leerling
variant van de Vragenlijst Sociale Veiligheid ingevuld. De uitslag zal voordat deze op de website
wordt geplaatst ook eerst met de MR besproken
worden.

Mededelingen
Schoenendozen voor Stichting Hope & Serve
Afgelopen woensdag zijn er 65! gevulde schoenendozen naar familie Meerkerk gebracht. De
kinderen hebben zelf hun doos in de auto gezet.

Stichting Hope & Serve zal er voor zorgen dat de
dozen voor de Kerst naar Roemenië gaan. We
zien nu al uit naar de terugkoppeling.
Het zendingsgeld van de maanden november en
december is ook bestemd voor Stichting Hope &
Serve. Er is na de herfstvakantie ruim €90,- opgehaald.
Computernetwerk
Vanaf 1 januari wordt het
computeronderhoud van
de Vereniging TriVia geregeld door ISO. Dit betekent voor ons dat er enkele aanpassingen binnen
het netwerksysteem zullen plaatsvinden. Dit zal
in de tweede week van december gebeuren. We
gaan ervan uit dat de leerlingen hier geen hinder
van zullen ondervinden.
Nieuwe leerlingen
Jolijn Middelkoop en Léon Kool starten volgende
week in groep 1/2.

Hartelijk welkom op onze school! We wensen jullie een fijne, leerzame tijd toe bij ons op school.

Kerstboekencollecte
In week 50 zullen de kinderen van groep 7 en 8
collecteren in Zijderveld. De opbrengst van de
collecte is bestemd voor de kerstboeken.

Sinterklaas
De voorbereidingen van het Sinterklaasfeest zijn
in volle gang. Komende week volgt via het Ouderportaal een brief met informatie over de inhoud van het Sinterklaasfeest.
De kinderen van groep 5 t/m
8 hebben lootjes getrokken.
Het is de bedoeling dat zij
een cadeautje kopen rond de €5,-, dit verpakken
in een surprise met een gedicht. Op donderdag
30 november mogen de leerlingen hun schoen
zetten.

Kerst 2017
De komende weken zullen we op school ons
voorbereiden op het Kerstfeest. In de klassen zullen we de verhalen vertellen over de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden rondom de geboorte van de Here Jezus. In deze verhalen klinken hoopgevende woorden. Woorden die perspectief en hoop bieden. Het thema van de Kerstviering is dit jaar: ‘Woorden in de Nacht’. De officiële uitnodiging voor de Kerstviering volgt nog.

Agenda
Donderdag 30 november
Dinsdag 5 december
Week 50
Donderdag 21 december
Vrijdag 22 december
Donderdag 28 december
Zondag 31 december
Maandag 8 januari

Schoen zetten
Sinterklaasfeest
Verjaardag juf Marianne
Kerstboekencollecte
Kerstviering
Begin Kerstvakantie 12.00 uur
Vrijwilliger Coby jarig
Vrijwilliger Arnold jarig
Eerste schooldag
Inloopuurtje ouders 15.00-15.45 uur

Met vriendelijke groet, namens het team, Stefan van Ee

