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Pleintjes activiteit
Stakingsdagen

Kinderopvang op de Schoener.
In gesprekken met Obase, Kibeo en de stadsraad zijn er mooie ontwikkelingen tot
stand gekomen.
Stichting Obase en Kibeo zijn op dit moment in overleg om een opvang te
realiseren op de Schoener. De opzet is dat er opvang komt op 5 dagen in de week,
zowel buitenschoolse opvang als een baby/peuter opvang. Hiervoor zijn Obase en
Kibeo bereid om te investeren.
Aangezien dit onderzoek en een voorbereiding tijd kost zal de realisatie
waarschijnlijk in het nieuwe schooljaar zijn.
We gaan u in de komende periode op de hoogte houden van dit traject.

Groep 1
t/m 8

Op maandag 10 februari gaan met alle kinderen van De Schoener naar het
''Museum De Burghse Schoole'' in Burgh Haamstede.
Dat is natuurlijk helemaal top, alleen moeten we er nog wel naar toe kunnen!
De vraag is dan ook: Wie wil er rijden? U kunt u opgeven bij de groepsleerkracht.

Het bezoek duurt van 9.30 uur tot 11.30 uur, zodat we op tijd weer op school
kunnen zijn.
We zullen om ongeveer 9.15 uur vertrekken vanaf school.
De jongste kinderen hebben wel een zitverhoger nodig in de auto, dus wilt u
ervoor zorgen dat deze op school aanwezig zijn.
We hebben er veel zin in.

Levering week 5

Cantaloupe meloen

mango

appel

Staking

De school is donderdag en vrijdag 30 en 31 januari gesloten. Wij sluiten ons aan
bij de reden die het AOB mooi heeft omschreven:
Wij staken voor onze leerlingen, voor ons onderwijs, voor de toekomst van ons
land. De kwaliteit van ons basisonderwijs staat zwaar onder druk. Het is crisis.
In 2020 hebben 55.000 leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de
klas, dit loopt op naar bijna 100.000 leerlingen in 2025 en bijna 240.000 leerlingen
in 2028. Het lerarentekort is enorm en ontregelt scholen. Structurele investeringen
zijn nodig zodat het onderwijs weer een aantrekkelijke sector wordt
om in te werken.
Als deze structurele investeringen uitblijven zijn de gevolgen enorm. Steeds vaker
zullen er onbevoegden voor de klas worden gezet, klassen naar huis worden
gestuurd, vierdaagse schoolweken worden ingevoerd of – in het ergste geval –
scholen moeten sluiten.
Het lerarentekort slaat het hardst neer bij leerlingen die de meeste ondersteuning
nodig hebben. Het wordt onmogelijk om alle leerlingen goed onderwijs te blijven
bieden. De ongelijkheid tussen groepen leerlingen groeit. Het aantal particuliere
scholen groeit, meer scholen vragen een torenhoge ouderbijdrage, ouders kiezen
steeds vaker voor betaalde bijles.
De werkdruk van het onderwijspersoneel is een continue zorg. Mede door het
lerarentekort blijft de werkdruk oplopen en kampt het onderwijspersoneel met
een hoog percentage burn-outs. De klassen zitten te vol. Met de werkdrukgelden
nemen schoolteams gerichte maatregelen om de werkdruk te verminderen.
Tegelijkertijd maakt het lerarentekort de inzet van deze werkdrukgelden lastig,
want hoe kun je een extra leraar in dienst nemen, als die niet te vinden is?
Daarom staken wij op 30 en 31 januari!

Computer
muis

Voor het werken op het chromebook is het soms wel handig voor de kinderen om
te werken met een computermuis. Op school hebben we wel een aantal
computermuizen, maar die zijn vrij groot. We willen u vragen, als het kan, om een
“kleine” computermuis voor uw kind aan te schaffen en mee te geven naar
school. Dit geldt voor groep 3, voor de hogere groepen mag het ook een gewone
computermuis zijn

Groep 2
aan de slag
met letters

OBS De Schoener

schuitkade 2, Brouwershaven.
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