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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

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

4 november
5 november
6 november
7 november
8 november

8:30 uur kasten?? – zie onder
19:30 – 21:00 uur voorlichting van DNV voor de leerlingen van
groep 8. Locatie: Radewijk (tijdelijk onderkomen Ravelijn)
Voorstelling groep 1/2 / 9:30 uur werkgroep Sinterklaas
19:00 uur kinderbingo
Oud papier (Chiel de Groot, Gezinus Buisman staan op de lijst)
Gesprekken (u krijgt de uitnodiging)
20:00 uur OV vergadering
Stakingsdag
Gesprekking (u krijgt de uitnodiging)
Juf Annita afwezig – juf Evelien is ook ’s middags in groep 7/8

Schoolschoonmaak 17 oktober
Op het schoonmaakrooster waren 11 gezinnen ingedeeld.
We willen de aanwezige ouders (en juf Wies) heel hartelijk danken voor hun
inzet!
Happy Kids
De week na de vakantie gaan we de Giraffentaal natuurlijk herhalen. We merken dat steeds meer
leerlingen weten hoe ze de taal moeten gebruiken. Het gaat vooral om het vertellen wat je niet leuk
vindt, wat dat met jou doet en wat je graag anders zou willen. Dat valt niet altijd mee, maar het gaat
steeds beter.
Daar komt het gevoel ook bij om de hoek, dat is een onderwerp waar we in die week nog meer in
zullen gaan duiken.

Informatie vanuit de kleutergroep
Tijdens de goedbezochte informatieavond van afgelopen dinsdag is aan de ouders medegedeeld dat
we na de herfstvakantie in de kleutergroep ’s ochtends gaan starten met ‘de inloop’. Dit houdt in dat
de kleuters bij aanvang van school niet meer starten in de kring, maar dat ze direct aan de slag gaan
met een activiteit aan de groepstafels.
Op de maandagochtend wordt er nog traditioneel gestart in de kring en pakken de kleuters bij
binnenkomst een prentenboek. Op de dinsdag- t/m de vrijdagochtend gaan de kleuters bij
binnenkomst op de goede plek zitten en kunnen ze meteen aan de slag met verschillende
materialen. De kleuters zijn ingedeeld in kleurengroepjes en weten daardoor snel waar ze moeten
gaan zitten.
Ook is er unaniem met alle aanwezige ouders besloten dat we na de herfstvakantie ’s ochtends
afscheid gaan nemen op de gang. U kunt uw kind nog even helpen met jas ophangen, bekers en
bakjes opruimen. Daarna is het de bedoeling dat uw kind zelf het lokaal in gaat en dat de ouders
weggaan. Dit is mede besloten om zoveel mogelijk de rust in de groep te bewaren. We gaan deze
vorm van afscheid nemen een aantal weken uitproberen en dan evalueren!
Woensdag 30 oktober bezoeken de kleuters een voorstelling, georganiseerd door de Culturele
Commissie. De voorstelling wordt verzorgd in het speellokaal van basisschool De Akker. De naam
van de voorstelling is “Guppie”.

Kasten??
Om de portfolio’s binnen handbereik te hebben, hebben we vier IKEA kasten aangeschaft. Hoewel
kasten…. Bouwpakketten.
Zouden er maandag 28 oktober een paar ouders even willen helpen om ze in elkaar te zetten?
Kinderbingo vrijdag 1 november 2019
Alle leerlingen die zich hebben aangemeld, zijn vrijdag 1 november vanaf 18:45 uur van harte
welkom.
De kaarten kosten € 2,50, het zou fijn zijn wanneer het geld gepast meegenomen wordt.
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.

