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Er is ook deze week nog geen estafettelezen
Maandag
27 januari
Dinsdag
28 januari
Woensdag
29 januari
Donderdag
30 januari
Stakingsdag, de leerlingen zijn vrij
Vrijdag
31 januari
Stakingsdag, de leerlingen zijn vrij
Zaterdag
1 februari
Oud papier (Chiel de Groot en Gerjan Winters staan op de lijst)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

3 februari
4 februari
5 februari
6 februari
7 februari
8 februari

Werkstudiedag – de leerlingen zijn vrij

Sportinstuif groep 3 & 4, verdere informatie volgt
Damtoernooi in Westerbork

Oud papier
Ook deze week zijn er extra uren in het oud papier gestoken. Dit keer vooral door ouders die de
container (beter) vullen.
Zodra de container vol zit, zijn er mensen die het oud papier achter het hek opstapelen. Wanneer de
lege container aanwezig is, staan er ouders paraat om het in de container te zetten. Dezelfde ouders
nemen af en toe de moeite om het papier in de container wat beter op te stapelen zodat er meer
papier in kan. SUPER BEDANKT HIERVOOR!!
Nog even op een rijtje wat op dit moment de stand van zaken is:
Bezoek firma Jansen
– iedere dinsdag en vrijdag wordt de container geleegd.
N.a.v. de ondervindingen afgelopen maandag is het verzoek neergelegd om de container 3x per week
te legen.
- er kan een tweede route georganiseerd worden op de derde zaterdag van de maand. Voorwaarde
is natuurlijk wel dat er ouders beschikbaar zijn. Wanneer van ieder gezin één keer per jaar iemand
mee zou lopen, hebben we ruim voldoende deelnemers. Helaas is dat niet zo. Het geld wat met het
oud papier wordt gehaald, gaat rechtstreeks naar de OV voor de leuke activiteiten in school. Dat
betekent dat we op die manier de ouderbijdrage laag kunnen houden.
Mocht u een keer een derde zaterdag van de maand willen meehelpen, dan kan u zich melden via
apost@prinsesirene.nl Hiervoor hebben zich – tot nu toe - twee ouders gemeld, dat is te weinig om
een extra ronde in te gaan zetten.
- zijn er nog andere plekken beschikbaar waar een container geplaatst kan worden?
Mocht u een plek weten voor een papiercontainer, dan kan u dat melden via apost@prinsesirene.nl
Bezoek gemeentehuis
Er is een verzoek neergelegd om de containerplek zoals die nu is als de vaste plek te maken. Dan
kan een kleine container achter het hek om te gebruiken wanneer de grote vol is of geruild wordt.
Qua brandveiligheid is dit niet anders dan de oude situatie aangezien ook toen het hek niet afgesloten
was. In de kerstvakantie is er geen container aanwezig. De firma’s die vanuit een vrachtwagentje
verkopen, schuiven nu ook iets op.
Een tweede optie is het verzetten van de hekken dan staat de container maar voor een heel klein deel
op gemeentegrond.
Ze zullen binnenkort contact opnemen.
Wordt vervolgd….

Werkstudiedag
Op maandag 3 februari zullen alle leerlingresultaten van de lovs-toetsen in combinatie met die van het
laatste half jaar weer bijgewerkt gaan worden.
De leerlingen zijn die dag vrij.
Happy Kids
Voor de kerstvakantie is er een oproep geplaatst over het maken van zorgenvriendjes – onderdeel
van de methode ‘Happy Kids’. We hebben inmiddels in iedere groep een heel mooie knuffel mogen
ontvangen met een vakje waarin de leerlingen hun zorgen kunnen stoppen.
Super bedankt (schoonmama van juf Marjolein)!!
In januari gaan we het hebben over complimenten, bedankjes en dingen die je lastig vindt. Ook zal
het onderwerp ‘giraffentaal’ nog een keer herhaald worden.
Damtoernooi
De beide teams mogen zich in Westerbork verdedigen.
Voor de begeleiding hiervan doen we als school een verzoek op de ouders.
Begin volgende week zullen de betreffende ouders benaderd worden i.v.m. het vervoer en de
begeleiding van de teams.
Landelijke staking
Zoals U ongetwijfeld heeft gehoord heeft de regering extra geld vrijgemaakt voor het onderwijs.
Daar zijn we allemaal heel erg blij mee. Waarschijnlijk heeft U zich verbaasd over het feit dat in
één zin door bekend werd gemaakt dat de aangekondigde stakingen op 30 en 31 januari toch
door zouden gaan.
Daarover hebben ook wij ons verbaasd tot we ons gingen verdiepen in de toezeggingen.
Vrijwel alles is eenmalig.
Maar onze problemen zijn niet eenmalig, die zijn structureel.
Op veel scholen wordt het steeds lastiger om de gewone formatie rond te krijgen -> groepen
kinderen die wekelijks een dag thuis zitten of met heel grote groepen tegelijk les krijgen (twee
samen gevoegd) omdat er simpelweg geen leerkrachten zijn.
Waar wij mee te kampen hebben is het invalprobleem: er zijn gewoon geen invallers beschikbaar.
Gelukkig kan soms iemand die parttime werkt invallen, maar iedereen heeft thuis natuurlijk ook
een eigen agenda waar van alles op staat. Dus wanneer iemand zich voor langere tijd ziek meldt,
zitten we met de handen in het haar.
Dan zorgen we intern één dag voor opvang – hoe dan ook – en daarna gaat er om de beurt een
groep naar huis. Heel erg vervelend!
Dit is voor ons één van de grote zorgen in onze school.
Daarnaast willen we heel graag structureel extra handen in de klas. Zodat diegene de groep
ondersteund en de leerkracht instructie aan de andere groep of aan individuele leerlingen kan
geven. Of zodat er met kleine groepjes iets extra ingeoefend kan worden.
Hiervoor is structureel geld nodig en maakt ons (het onderwijsveld) bereid om toch in actie te
komen.
Staken is een individuele keuze en die hebben we allemaal te respecteren. Ook in ons team
heeft iedereen individueel de keuze gemaakt. Net zoals bij de vorige stakingsdagen zal OBS
Prinses Irene gesloten zijn op 30 en 31 januari 2020.
Ondanks dat het voor u wellicht niet eenvoudig is te regelen dat er (weer) kinderen thuis blijven,
hopen we van harte dat u wel begrip hebt voor onze wensen.
Onze wensen zijn eigenlijk vooral gericht op onze leerlingen… uw kinderen.

