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Maandag
Dinsdag

14 oktober
15 oktober

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

16 oktober
17 oktober
18 oktober

Zakelijke ouderavond / informatie avond nieuwe vorm – zie
onder (jaarverslag voor ouders in de bijlage)
19:00 uur schoolschoonmaak

Van 21 t/m 25 oktober is de herfstvakantie
Maandag

28 oktober

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

29 oktober
30 oktober
31 oktober
1 november
2 november

19:30 – 21:00 uur voorlichting van DNV voor de leerlingen van
groep 8. Locatie: Radewijk (tijdelijk onderkomen Ravelijn)
19:30 uur werkgroep Sinterklaas
19:00 uur kinderbingo
Oud papier (Gerjan Winters, Gezinus Buisman staan op de lijst)

Zakelijke ouderavond / informatie avond– nieuwe vorm
We gaan dit jaar de zakelijke ouderavond een andere invulling geven.
Van 18:30 tot 19:30 uur zijn alle leerlingen met hun ouders welkom in school. De leerlingen leiden
de ouders rond en vertellen wat er in de klas gebeurt. De teamleden zijn aanwezig om evt.
aanvullende informatie te geven.
De OV en MR hebben een soort informatietafel waar ouders vragen kunnen stellen over het reilen en
zeilen binnen deze commissies. De jaarverslagen worden vooraf naar de ouders gestuurd en ook
hierover kunnen vragen worden gesteld. Het financieel verslag van de OV ligt ter inzage op de tafels.
Om 19:00 uur vragen we kort alle aanwezige ouders bij elkaar om aandacht te hebben voor de
wisseling van de wacht binnen de MR. Erik Wolbink en Petra Hermes zullen officieel hun functie
binnen de MR neerleggen. Dit na vele jaren trouwe dienst – hiervoor natuurlijk onze hartelijke dank!
Carien Mepschen en Jan Wouter Tromp zullen voor worden gedragen om het stokje over te nemen
en zonder tegen kandidaten zitting gaan nemen in de MR.
VERRASSING maandag 7 oktober
Alle leerlingen waren blij verrast maandagmorgen!
In het kader van de kinderboekenweek zijn we samen in de trein
gestapt.
We zijn ingestapt in Gramsbergen en hebben een ritje gemaakt tot
Emmen. Daar heeft iedereen wat lekkers gehad voor we weer terug
zijn gegaan naar Gramsbergen.
Ouders die mee zijn geweest: hartelijk dank voor de begeleiding.
Dit reisje is mogelijk gemaakt doordat de OV de projectweek heeft meegenomen in de begroting. We
vonden het allemaal een zeer zinvolle besteding van het budget!

Afsluiting kinderboekenweek
Vanmorgen is de kinderboekenweek weer goed bezocht door ouders en grootouders.
Alle leerlingen konden vol trots laten zien wat er in de klas was gedaan en er zijn weer meerdere
boeken van eigenaar gewisseld.
Het was een geslaagde en gezellige morgen.
Schoolschoonmaak 17 oktober
De onderstaande families zijn ingedeeld om samen met juf Wies de school
schoon te maken. Mocht u die avond niet kunnen, wilt u dan zelf ruilen met
een andere ouder? (De lijst is 13 september met de weekkaart meegegaan.)
Wil iedereen zelf even emmers en doeken meenemen?
De familie: Buisman; van Lingen; Smit; Gaasbeek; Kelder; Wolbink; Meilink; Post; Van Diepen; Slot (Monne); mevr. T. van Hiele

Bij voorbaat hartelijk dank!
Happy Kids
Waar ben je goed in?
Wat zijn jouw talenten?
Welke doelen stel je jezelf?
Zo maar wat vragen die de komende week aan de orde zullen komen tijdens de
lessen.

Uitnodiging kinderbingo vrijdag 1 november 2019
(onderstaand bericht is 07-10-19 met de leerlingen meegegeven)

Vrijdag 1 november vindt de jaarlijkse kinderbingo plaats op school op het leerplein. Deze activiteit
wordt georganiseerd door de oudervereniging.
Alle kinderen uit de groepen 1 t/m 8 zijn welkom.
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 kunnen alleen meedoen als ze begeleid worden door één ouder
of een andere begeleider. Dit om te helpen bij het herkennen van de getallen. Niet meer dan één
begeleider per kind in verband met de ruimte.
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 doen mee zonder begeleiding.
De bingo start om 19.00 uur en de school is open vanaf 18.45 uur. Om 20.30 uur eindigt de bingo.
Bingokaarten kunt u ter plekke kopen voor € 2,50 .
Omdat we graag willen weten hoeveel kinderen er aanwezig zullen zijn, kunt u uw kind(eren)
opgeven, vóór vrijdag 18 oktober bij juf Karin of juf Jenny.
Met vriendelijke groet, oudervereniging en team obs Prinses Irene.
Werkgroep Sinterklaas
Het duurt nog even, maar de werkgroep komt wel alvast bij elkaar.
Dit is op woensdagavond 30 oktober om 19:30 uur.
De onderstaande ouders zitten in deze werkgroep:
Yvonne Slot (Lianne, Tessa); Bernadette Veldsink (Tygo, Nora, Vera); Herma Oldenbeuving (Brent); Yogarani Tromp (Yara); Nienke
Schepers (Stijn en Mike)

Woensdag 6 november, stakingsdag
Woensdag 6 november worden alle leerkrachten gevraagd het werk weer neer te leggen om onze
eisen kracht bij te zetten.
Ook OBS Prinses Irene zal die dag dicht zijn.
We begrijpen dat dit voor u heel lastig kan zijn, maar we zien ook de effecten die het –
mondjesmaat – oplevert. Denk bijvoorbeeld aan de werkdrukgelden die zijn vrij gekomen en die nu
in worden gezet om 5 dagen in de week met twee-combi’s (1-2, 3-4, 5-6, 7-8) te werken. Waren

die gelden niet vrij gekomen, dat hadden we nog steeds twee dagen per week met 3-4-5 en 6-7-8
moeten werken.
We zien echter ook dat we er nog lang niet zijn.
Voor ons zou het natuurlijk mooi zijn wanneer de inkomstenkloof gedicht wordt, zodat collega’s uit
het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs met dezelfde opleiding hetzelfde gaan verdienen,
maar dat is niet onze belangrijkste drijfveer.
Wij vinden vooral het tekort aan (inval)leerkrachten een groot probleem. Wanneer een collega ziek
is, blijft die doorlopen tot het echt niet meer kan, omdat er geen invallers zijn.
Helaas is de invalpoule nu al vrijwel leeg en kan er maar sporatisch gebruik van worden gemaakt.
Wij proberen het onderling op te lossen, door bijvoorbeeld iemand voor de groep te zetten die op
dat moment vooral taken buiten de groep heeft, of door de groep te splitsen. Dat is niet de
gewenste situatie maar voor een dag een oplossing. Bij meerdere dagen geen vervanging zullen
we het helaas toch moeten zoeken in groepen om de beurt thuis laten – gelukkig is dat nog niet
voorgekomen op OBS Prinses Irene.
Bovendien hebben op dit moment binnen de onderwijsstichting alle groepen voorzien zijn van een
vaste leerkracht / vaste leerkrachten. We zien dat dat wel steeds lastiger wordt. Ook in het
landelijke nieuws is daar uitgebreid aandacht voor en zijn er schoolbesturen die noodgedwongen
maatregelen moeten nemen die niemand wil – scholen sluiten; vier-jarigen thuis laten.
Wij maken ons daar grote zorgen om.
Vandaar dat we ons wederom aansluiten bij de actie.

