17. Nieuws

Agenda
Maandag 20 januari
Woensdag 22 januari
Maandag 27 januari
Dinsdag 28 januari
Do 30 & Vr 31 januari
Dinsdag 4 februari

17 januari 2020

Start citotoetsen groep 3 t/m 7 (groep 8 begint eerder)
Voorleesontbijt in de bibliotheek voor groep 2
Presentatie nieuwe school in de Skâns (19.30 uur)
Voorstelling voor de groepen 1 en 2 in De Skâns
Landelijke stakingsactie basisonderwijs, school gesloten
Studiedag team, kinderen vrij

Uitnodiging presentatie Nieuwbouw
U bent van harte uitgenodigd voor een informatieavond over het ontwerp van het nieuwe
integraal kindcentrum “De Treffer”. Tijdens de informatieavond presenteert de architect het
ontwerp van dit mooie nieuwe gebouw. Voor de presentatie zijn de omwonenden en de
ouders uitgenodigd.
Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad besloten dat het plan voor een Multifunctionele
Accommodatie (MFA) niet doorgaat. Voor de nieuwbouw van “De Treffer” heeft de
gemeenteraad wél groen licht gegeven. De afgelopen maanden is gewerkt aan een gebouw
waarbij zowel de kinderopvang, peuterspeelzaal, voor- en naschoolse opvang en de
basisschool opzichzelfstaand tot zijn recht komt. Het profiel van De Treffer (sport, bewegend
leren, gezondheid) is volop aanwezig voor zowel Kinderwoud als de basisschool.
Bent u benieuwd hoe het ontwerp er uit komt te zien? Dan zien wij u graag op
maandagavond 27 januari 2020 om 19.30 uur in de ronde zaal van De Skâns in Gorredijk.
Bewegend Leren
Het hele team volgt een gezamenlijke scholing Bewegend Leren. De collega’s van
Kinderwoud doen ook met ons mee.We doen erg veel nieuwe ideeën op om ons onderwijs
aan de kinderen actief en betrokken te houden. Het zijn leuke en interessante
scholingsmiddagen voor ons, waarbij ook ons eigen brein en lichaam actief aan de slag is.

Landelijke stakingsactie
Zoals u waarschijnlijk in de media heeft gehoord staakt het basisonderwijs opnieuw. Dit keer
twee schooldagen op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari. De Treffer is daarom deze
twee dagen gesloten. Hoewel er eenmalig extra geld is vrijgekomen voor het aantrekkelijker
maken van ons beroep is er nog steeds niets structureels veranderd aan de tekorten van
personeel in het basisonderwijs. Het basisonderwijs van Nederland probeert daarom via de
bonden de politiek ervan te doordringen om tot structurele oplossingen over te gaan.
In 2020 hebben 55 duizend leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas en dit
aantal loopt –als we niets doen- op naar bijna 240 duizend leerlingen in 2028. Het
lerarentekort raakt scholen voor speciaal onderwijs nog harder. Juist het onderwijs aan een
kwetsbare groep leerlingen is op losse schroeven komen te staan door het oplopende
lerarentekort. We blijven dus het statement maken dat er iets structureels gebeuren moet
voor de kinderen.

In het basis- en speciaal onderwijs staken we voor:
 90 miljoen euro structureel om het carrièreperspectief van het
onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders te verbeteren
 560 miljoen euro structureel om de loonkloof van het primair onderwijs met het
voortgezet onderwijs te dichten
 Een salarisverhoging van 1,25 procent elk jaar, bovenop de normale loonruimte, om
de achterstand die er door de nullijn is ontstaan in te halen.
Contactgesprekken
De contactgesprekken zijn gepland op maandag 2 maart en dinsdag 3 maart. Te zijner tijd
kunt u zich via social schools weer inschrijven voor deze gesprekken met de leerkracht van
uw kind(eren).
Schoolfruit
Komende week hebben we….
Woensdag: Cantaloupe Meloen
Donderdag: Waspeen
Vrijdag: Peer

Fijn weekend!
Het schoolteam

