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STAKING 6 NOVEMBER
De onderwijsbonden hebben 6 november als officiële stakingsdag uitgeroepen. Op school is
geïnventariseerd hoeveel leerkrachten aan deze staking willen meedoen. De actiebereidheid
is dermate groot dat we ervoor moeten kiezen de school op 6 november te sluiten.
Dit betekent dat op woensdag 6 november onze school wegens de staking gesloten is.
De school vraagt u op deze dag zelf voor de opvang van uw kind(eren) te zorgen.
De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad constateert dat leerkrachten het recht
hebben om te staken en begrijpt dat de school daarom noodgedwongen gesloten zal zijn en
niet voor opvang kan zorgen.
Wij begrijpen dat het voor u als ouder niet prettig is, maar rekenen op uw begrip en steun.
Het team van De Opbouw is unaniem in haar mening: werken in het onderwijs is een genot!
Daarom staan we iedere dag met veel enthousiasme klaar om met uw kind (-eren) te werken
zodat ze zich zo goed mogelijk ontwikkelen. In persoonlijkheid, vaardigheden en kennis. In
oplossend vermogen, zelfstandigheid en doorzetten. Creatief, expressief, handelend en digitaal. Samen met anderen en soms alleen. Iedere dag draagt bij aan het ontdekken van jezelf
en de wereld om je heen. Dit vormt een belangrijke basis voor de kinderen waar ze de rest
van hun leven op terug kunnen vallen. Het team van De Opbouw is trots om aan die basis bij
te dragen! Dat is precies waarom we het onderwijs zo’n mooi en aantrekkelijk beroep vinden.
We vinden ook dat het beroep meer gewaardeerd zou mogen worden. In aanzien, in salaris,
in facilitering. Dit laatste punt kun je zien in relatie met werkdruk. Klassengrootte, verhouding tussen lesgebonden taken en overige taken maar ook administratielast zijn factoren die
vanuit financiering en regelgeving door de overheid beter gefaciliteerd kunnen worden. Het
werkdrukakkoord wat is gesloten helpt daarbij. Voor De Opbouw is er voor dit schooljaar
een bedrag beschikbaar dat we extra kunnen besteden om werkdruk te verminderen. Hier
zijn we voortvarend mee aan de slag gegaan. Het grootste gedeelte van dit geld is besteed
aan de inzet van een extra leerkracht, zodat de groepen kleiner zijn en er een extra groep
kon worden geformeerd in de bovenbouw. U kind profiteert hier dus ook van.
Met erkenning in salaris, bijvoorbeeld ten opzichte van het voortgezet onderwijs, is helaas
nog niets gedaan. Dat doet geen recht aan de dagelijkse inzet. Bovendien helpt het niet om
het aanzien van het beroep en daarmee de toestroom van PABO studenten te bevorderen.
Het dreigende lerarentekort komt daarmee iedere dag dichterbij (zie Nieuwsbrief nr. 7).
Steeds vaker kunnen wij zieke leerkrachten niet meer vervangen en moeten er ambulante
mensen (IB-ers, directeur, kangoeroeleerkracht, tutoren) voor de klas, moeten er klassen
verdeeld worden of in het ergste geval moeten we klassen naar huis sturen. Wij houden ons
hart vast als er een griepgolf komt. De kwaliteit van het onderwijs komt steeds meer in het
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geding. Wij kunnen niet meer uitvoeren wat we eigenlijk zouden willen en doen dus daarmee leerlingen tekort en daarom willen wij op woensdag 6 november onze stem laten horen.

JULIA IS GEBOREN
Vandaag is geboren Julia, dochter van juffrouw Marjan en haar man Ruud.
Julia is een prachtige baby en met moeder en dochter gaat het prima. Wij feliciteren de ouders heel hartelijk en wensen Julia een lang en gelukkig leven toe.

SCHILDERWERK
De komende weken zult u binnen en buiten de school schilders aan het werk zien. Er zijn onderhoudswerkzaamheden gepland aan het schilderwerk in en buiten de oudbouw en de
twee ingangen van de school. De nieuwbouw van de school is later aan de beurt. We gaan
proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. De binnen werkzaamheden staan zoveel
mogelijk gepland in de Kerstvakantie. De planning is dat de werkzaamheden op 10 januari
2020 zijn afgerond.

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Op donderdag 7 november doet onze school mee aan het Nationaal Schoolontbijt. In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief extra informatie over het schoolontbijt. U kunt ook kijken op
www.schoolontbijt.nl U kunt uw kind(eren) op 7 november dus zonder ontbijt naar school
sturen, ontbijten doen we op deze dag in het eigen klaslokaal op school. Het enige waar u
zelf voor moet zorgen, zijn de vier B’s: bord, bestek, bakje en een beker.

STUDIEDAG 4 NOVEMBER
Op maandag 4 november staat er een studiedag gepland. De leerlingen van de groepen 1
t/m 8 zijn deze dag vrij (zie hiervoor de kalender in het ouderportaal).

EEKHOORNPAD: HERHALING
Aankomende vrijdagochtend, 1 november, gaan de kinderen van de groepen 3 en 4 op
speurtocht in het bos van De Grote Beek. Door middel van eekhoorntjes komen zij allerlei
dingen te weten over de herfst en het bos. Deze wandeling wordt georganiseerd door de natuurcommissie. Denk aan laarzen en eventueel regenkleding, want de wandeltocht gaat bij
ieder weertype door.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
U krijgt uw nieuwsbrief nu digitaal. Mocht uw e-mailadres wijzigen, dan kunt u dat doorgeven via info@bs-opbouw.nl
Kent u ouders die de nieuwsbrief nog niet digitaal toegestuurd krijgen, vraag hen dan
ook ons snel een e-mail te sturen. Stuur uw mail naar: info@bs-opbouw.nl Voor alle overige vragen en of informatie kunt u dit e-mailadres ook gebruiken.
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