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Info avond 

Woensdag 13 december 20.00 uur is er een 
informatieavond. Deze avond staat volledig in 
het teken van de techniek binnen onze school. 

Op deze avond willen we u bijpraten over het 
gebruik van de iPad, de verantwoordelijkhe-
den, de software (apps) en het mee naar huis 
nemen van de iPad. 

De avond is bedoeld voor 
alle groepen. In groep 1 
en 2 hebben de kinderen 
geen persoonlijke iPad 
en gaat er nog geen iPad 
mee naar huis. Toch is er 
ook voor de ouders van groep 1/2 veel nieuws. 

Ballonnenwedstrijd 

Zoals beloofd heeft Sinterklaas van de week de 
winnares van de ballonnenwedstrijd bekend 
gemaakt. De wedstrijd is gewonnen door Lisa 
Landkroon uit groep 7. Haar ballon is maar 
liefs 355 km verderop gevonden in de buurt 
van Hamburg. Lisa, van harte gefeliciteerd!  

Agenda 

12-12 | STAKING!! 

13-12 | Informatieavond O4NT 

18-12 | Info avond nieuwe ouders 

21-12 | kerstviering 

22-12 | Studiedag (leerlingen vrij) 

23-12 | Start kerstvakantie 

23-12 | Schoolbrief 9 

08-01 | Eerste schooldag 2018 

08-01 | Nieuwjaarskoffie 

Kerst 2017 

Het is bijna kerst. Op school zie je al van 
alles gebeuren rond kerst. We willen 
vast informatie geven over het komen-
de kerstfeest.  
Hieronder in grote lijnen het program-
ma voor donderdag 21 December 2017. 
Alle kinderen gaan gewoon naar school 
tot 14:00 uur. 
 
Programma 
* 16:30 uur    school open om gerechten te brengen 
* 16.45 uur    de kerk open 
* 17.00 -18.00 uur   Kerstviering in de Hervormde Kerk 
* 18.00 -18.30 uur   Gezamenlijke lichtjestocht terug naar school 
* 18.30 - 19.15 uur  Kerstdiner in de klas / kerstborrel voor ouders in 
    het speellokaal  
* 19.15 uur    Einde kerstfeest / begin kerstvakantie 
 
Kerstbuffet  
Na de kerstviering loopt ieder-
een met het eigen gezin naar 
school in een optocht achter 
meester Cor aan.  Op school 
aangekomen gaan de kinderen 
in de groep genieten van een 
heerlijk kerstbuffet. 
Voor dit buffet doen we een beroep op u. Vanaf 11 december verschijnen 
er inschrijflijsten 
bij de lokalen waarop u aan kunt geven welk gerecht u verzorgt. Voor een 
groot deel zijn dit vaste gerechten, maar er is ook altijd ruimte voor een 
eigen invulling. Wilt u de kinderen op donderdag 21 dec ook een bord, 
beker en bestek voor het diner meegeven? 
Omdat we op het schoolplein ook graag wat 
lichtjes willen laten branden zijn we op zoek naar 
schone potjes. Niet weggooien dus, maar meene-
men naar school. Tijdens het kerstdiner kunnen 
de ouders in het speellokaal genieten van een 
hapje en een drankje.  
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Staking 

In de vorige schoolbrief hebben we u al gemeld dat we helaas weer de deuren van onze 

school moeten sluiten. Het ultimatum aan de minister is verlopen en daarmee zijn de ac-

ties op 12 december definitief. Binnen Haaksbergen gaan praktisch alle basisscholen dicht. 

De eis van de bonden is 1,4 miljard extra. Voor vermindering van de werkdruk en een pas-

send salaris. Niet in de eerste plaatst om er als leerkrachten zelf beter van te worden, 

maar wel om het beroep aantrekkelijk te houden. We lopen nu al tegen een groot tekort 

aan leerkrachten aan. De verwachting is dat over 4 jaar het tekort is opgelopen naar 4000 

fulltime banen.  

In het regeerakkoord is een bedrag opgenomen van 700 miljoen. Een mooie eerste zet 

maar…….. dit bedrag komt pas in 2021 beschikbaar! Daarbij komt dat parallel aan deze in-

vestering ook nog een bezuinigingsronde gaat lopen van 61 miljoen. Een bedrag wat ze 

voor het gemak maar buiten het regeerakkoord hebben gelaten. 

Al met al vinden wij het als team heel erg vervelend. Toch zijn wij van mening dat we nu 

door moeten zetten. Juist vanuit onze passie voor onderwijs en werken met kinderen 

moeten we nu een vuist maken om goed onderwijs voor nu en voor in de toekomst veilig 

te stellen. 


