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Herfstvakantie
Landelijke stakingsdag

Woensdag 6 november is uitgeroepen als landelijk stakingsdag voor het basis- en
voortgezet onderwijs. De intentie om te gaan staken is bij de leerkrachten
aanwezig. Dit betekent dat de school hoogstwaarschijnlijk die dag gesloten zal
blijven.
Hieronder een uitleg van de onderwijsbond (AOB)
De AOb en de andere onderwijsbonden roepen op tot een landelijke staking. Het
leraren- en schoolleiderstekort is zo groot dat dagelijks klassen naar huis worden
gestuurd. 27 september 2019 werd zelfs bekend dat een school in Amsterdam definitief moet sluiten. Ook in het voortgezet onderwijs loopt het docententekort
op.
Leerlingen komen te kort als ze niet de aandacht krijgen die ze verdienen, zegt
AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. We hebben echt veel meer collega’s nodig. En
om dat te bereiken moet het werk weer aantrekkelijk worden.
Het is er op of er onder
Vlak voor de zomer eisten de vakbonden en werkgevers al een noodpakket van
ruim 420 miljoen euro voor het primair en voortgezet onderwijs. Dat was een
eerste stap naar een brede investering in het hele onderwijs, dus ook voor het
mbo en hoger onderwijs. Tijdens de algemene politieke beschouwingen werd
echter duidelijk dat dit kabinet niet wil investeren in onderwijs.
Om een duidelijk signaal aan de politiek af te geven, demonstreren we op 6
november, wanneer de onderwijsbegroting wordt behandeld in de Tweede Kamer,
zegt Verheggen. Dat is dit jaar de 'laatste kans' om extra geld voor het onderwijs
los te krijgen. Het is er op of er onder.
Van onze leden geeft 90 procent aan te willen staken. Laten we massaal het werk
neerleggen om te zorgen dat het onderwijs en de leerlingen krijgen wat ze
verdienen. Voordat er nog méér scholen moeten sluiten.
Ook de Algemene Vereniging van Schoolleiders roept haar leden op tot staking.

Kinder
Boeken
week

Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek gezamenlijk
geopend door de kinderen met het lied en het dansje.
Vanuit Stichting Collectieve Propaganda van het
Nederlandse Boek en Stichting Lezen en met steun van de
Vriendenloterij hebben we als school een collectie van 20
boeken gekregen die passen bij het thema van de
Kinderboekenweek.

Naschoolse
opvang
Herhaling!

Afgelopen periode is er overleg geweest met Kibeo om te kijken of er een
mogelijkheid is voor naschoolse opvang.
Kibeo staat er niet onwelwillend tegenover, maar het moet wel haalbaar zijn.
In de bijlage en hieronder informatie vanuit Kibeo om verdere stappen te kunnen
nemen.
Mocht u interesse hebben laat het dan zeker aan Kibeo weten. Kent u ouders die
wellicht ook belangstelling hebben geef het dan door.
Betreft: Inventariseren interesse in buitenschoolse
opvang op de vestiging
Beste ouder, verzorger,
Omdat we graag aan je wensen tegemoetkomen,
inventariseren we of er interesse is buitenschoolse
opvang (BSO) bij Kibeo Kerkplein.
BSO; speelparadijs voor schoolkids
Op de BSO worden er leuke en uitdagende activiteiten aangeboden voor
schoolkinderen van 4 t/m 12 jaar. De kinderen spelen veel buiten, maar krijgen
ook de ruimte om zelf te bepalen wat voor activiteiten ze gaan doen. Zo kan je
kind na een intensieve dag op school lekker buitenspelen en op
ontdekkingstocht gaan met vriendjes, ontspannen op de bank met een boek,
creatieve knutselwerkjes maken en nog veel meer!
Interesse?
Heb je interesse in BSO, geef dit voor vrijdag 1 november door via
klantrelatie@kibeo.nl of 0113 – 760 250. Op basis van de wensen en behoeften
voor de BSO bekijken we of en op welke (dag)en we een BSO kunnen openen.
Met vriendelijke groet,
Natasja Oggel-van den Brink
Vestigingsmanager
Kibeo
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