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19 juni 2017  2016-2017   nr. 37 

Nieuwsbrief 
Nieuws uit de school 

 

Prikactie 27 juni 

Beste ouders/verzorgers, 

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; 

leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de 

toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. In de 

brief die u als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt, leggen we u uit 

waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en 

hulp. 

 

Nieuws uit de groepen 

Groep 1 

De afgelopen weken hebben we er al een aantal keer van mogen 

genieten, het heerlijke weer! De zomer is in aantocht. Ook in de 

klas zijn we ondertussen begonnen met een nieuw thema. 

Afgelopen week hebben we het verhaal ‘de allerleukste zomer 

van olifant’ gelezen en besproken en de komende weken blijft dit 

boek centraal staan. Daarnaast gaan we leuke knutselwerken 

hierbij maken en besteden we aandacht aan rijmen, vormen en 

kleuren.  
 

We zijn nog op zoek naar ouders die vrijdag 30 juni mee willen rijden 

naar het centrum beeldende kunst! Graag opgeven bij de 

leerkracht!  

 

Groep 2 

Wat was het een drukke week! We hebben het Vaderdagcadeau 

afgemaakt en zijn druk bezig met het cadeau voor Juf Marijke. Juf 

Marijke is namelijk dinsdag 20 juni voor het laatst! Naast het maken 

van de cadeautjes zijn we  

in de klas begonnen met een nieuw thema, namelijk de zomer! 

We hebben het verhaal ‘de allerleukste zomer van olifant’ gelezen 

en besproken. De komende weken blijft dit boek centraal staan. 

We maken mooie knutselwerken, zoeken het juiste woord bij het 

plaatje en besteden veel aandacht aan  

de getallen 1 t/m 20 en het auditief analyseren.  
 

We zijn nog op zoek naar ouders die vrijdag 30 juni mee willen rijden 

naar het centrum beeldende kunst! We worden om 09.00 uur daar 

verwacht en om 10.15 uur gaan we terug naar school.  
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BELANGRIJKE DATA 
 

22-6-2017 

8.30 Koffieochtend over de 

nieuwe verzuimregeling 
 

27-6-2017 

PRIKACTIE ONDERWIJS 
 

13-7-2017 

Schoolfeest: 

St. Frans got talent! 
 

5-7-2017 

t.m. 7-7-2017 

Schoolkamp groep 8 
 

17-7-2017 

Afscheidsmusical groep 8 
 

18-7-2017 

Schoonmaakavond 
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Groep 3 & 4  

Vrijdag 30 juni gaan we naar het centrum beeldende kunst! We 

worden daar om 10.45 uur verwacht tot 12.00 uur. Ik zoek ouders 

die mee willen rijden. Graag melden bij de leerkracht. We 

vertrekken bij school om 10.30 uur. 
 

Nog niet iedereen heeft de rapporten ingeleverd. Graag z.s.m. 

inleveren. 
 

Groep 3: Deze week nemen we rekenen Cito E3 af. We werken 

dan in een boekje over sommen tot 10 en 20.  
 

Groep 4: Deze week nemen we Cito Begrijpend Lezen af. Dit is 

een nulmeting voor het volgende schooljaar. Volgende week 

hebben we Cito Rekenen E4.  

Met rekenen werken we aan onze eigen doelen.  

 

Groep 5 

Rekenen: Deze week hebben we de cito E5. Daarnaast werken 

we aan kommagetallen en onze eigen leerdoelen. 
 

Spelling: Dinsdag hebben we het controledictee van hoofdstuk 

9. Donderdag en vrijdag hebben we de cito E5. 
 

Taal: Vrijdag hebben we de taaltoets. 
 

Nog niet alle rapporten zijn ingeleverd. Graag z.s.m. inleveren. 

Groep 6 

Citotoetsen: Vorige week hebben we de Leestoetsen en de 

Spellingtoetsen gemaakt. Deze week maken we de toetsen van 

Begrijpend Lezen en Rekenen. 
 

Rekenen: We werken ook deze week nog aan het domein 

‘Breuken‘.  
 

Spelling en Taal: we werken verder aan hoofdstuk 10. 

 

Groep 7 

Citotoetsen: vorige week zijn we gestart met de Spellingtoetsen. 

Deze maken we deze week af. Daarnaast starten we met de 

toets van rekenen.  
 

Taal/spelling: We gaan verder met hoofdstuk 10. We maken de 

laatste taallesjes uit het boek en we oefenen de categorieën 

van spelling. 

 

Groep 8 

Musical:  

Willen jullie er aan denken om de spullen voor de musical te 

verzamelen en mee te nemen naar school.  
 

 

 

JARIG DEZE WEEK: 

19-6-2017 

Willysha Bakker  

23-6-2017 

Sander Bakker  

 

Van harte 

gefeliciteerd! 
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Rapport: 

Nog niet alle leerlingen hebben hun rapport ingeleverd.  

Willen zij dit alsnog doen! 
 

Taal en spelling: We werken deze week verder in thema 10. 

Deze week hebben de leerlingen het signaaldictee van 

spelling. 

*********************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Schoolregels 
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AAN DE OUDERS/VERZORGERS VAN ONZE LEERLINGEN 

 

 

Datum 16 juni 2017 

 

Onderwerp PRIKACTIE 

 
 

Beste ouders/verzorger(s),  

 

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van 

basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de 

toekomst van uw kinderen. In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken 

en vragen wij u om uw steun en hulp.  

 

De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd 

dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn 

bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de 

aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.  

 

In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO 

= primair onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de 

werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij 

de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. 

Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf!  

 

We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de 

gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons 

zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht 

weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort 

af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in 

gevaar.  

 

U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, 

dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en kennissen.  

 

Op 27 juni zullen onze basisscholen in Nederland een uur later aanvangen met hun lessen 

dan normaal. We hopen dat u ons massaal steunt. Op dezelfde dag vragen we per 

school één ouder en één leerkracht af te reizen naar Den Haag om daar de petitie te 

overhandigen aan premier Mark Rutte. Voor de toekomst van het mooiste vak van de 

wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst 

van hele generaties kinderen! Waaronder die van u.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De leerkrachten vertegenwoordigd door het POfront 

http://www.pofront.nl/

