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Staken
Gisteren heeft u al een brief gehad waarin wij hebben aangekondigd dat wij op 5 oktober de gehele dag
staken. In heel Nederland zijn er erg veel leerkrachten uit het basisonderwijs die het werk op deze dag
neerleggen. Dit komt omdat de werkdruk in het basisonderwijs de laatste jaren enorm is toegenomen.
Ook zijn de salarissen van de docenten te laag in verhouding met de werkzaamheden. Door dit alles zijn
er nog maar weinig jongeren die kiezen voor het vak van leraar en zijn er nu al te weinig docenten in
Nederland om alle klassen te bemannen. In de nabije toekomst zal het leerkrachtentekort nog verder
toenemen, waardoor er nog meer kinderen in één klas komen te zitten. Kortom de kwaliteit van het onderwijs staat op het spel en daarom trekken wij nu aan de bel. Er moet iets veranderen!
Staken is een middel dat in het onderwijs niet snel ter hand wordt genomen. Wij begrijpen dat wij u op
deze dag confronteren met een probleem. Wij hopen echter dat u begrip voor de actie op kunt brengen
en ons steunt. De kinderen zijn 5 oktober de gehele dag ‘vrij’.
Inloopochtend 27 september
Woensdag 27 september zet elke klas in de school de deuren wagenwijd open.
U bent van harte uitgenodigd in de klas. In iedere klas kunt u meekijken hoe het
er in de klas van uw kind aan toe gaat. Hoe werken de kinderen en wat leren ze
allemaal? Om 9.15 uur kunt u in de ouderkamer terecht voor een kopje koffie.
Juffrouw Linda en meester Bram vertellen dan hoe wij werken in de school. Ook
enkele ouders van de medezeggenschapsraad zullen aanwezig zijn. Zij zullen u
meer vertellen over wat de MR allemaal doet op school. Wij hopen deze ochtend veel ouders te mogen ontmoeten.
Kinderboekenweek
4 oktober start de Kinderboekenweek weer. Het thema van dit jaar is: ‘Gruwelijk
eng!’ In de 2 weken waarin de Kinderboekenweek plaatsvindt, zijn er in de school
allerlei activiteiten die het lezen bevorderen, want
(voor)lezen is gewoon leuk!
Jullie zijn jarig!
Van harte
gefeliciteerd!
Studenten
Onze school is een opleidingsschool. Dat wil zeggen dat wij samen met de
Pedagogische Academie voor Basis Onderwijs (PABO) de meesters en
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juffen van de toekomst opleiden. Wellicht dat ook in de klas van uw
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zoon of dochter een student begonnen is.
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Leerlingenraad
Afgelopen dinsdag zijn de verkiezingen voor de leerlingenraad geweest.
De volgende kinderen zijn geheel democratisch via uitgeschreven verkiezingen gekozen voor de leerlingenraad: Rama, Jahlani, Levi, Amaan, Cigdem, Lili, Etem, Lina en N-Jay. Van harte gefeliciteerd en veel succes toegewenst met deze taak!
Valentina en Ashwant zijn nieuw op school… welkom!
Wij wensen jullie veel speel– en leerplezier toe op de Christophoor!
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