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Deze week zijn er facultatieve gesprekken – zie onder
Maandag
4 november
Groep 1-2-3 gaat naar “de Pluus”
Dinsdag
5 november
Woensdag
6 november
Stakingsdag
Meester Alle geopereerd (zie onder)
De workshops breakdance en muzikale kleuters zullen helaas
ook geen doorgang vinden.
Donderdag
7 november
Buitenschoolse workshop toneel
Vrijdag
8 november
Groep 1/2 heeft een voorstelling
Zaterdag
9 november
Oud papier

Maandag

11 november

Dinsdag

12 november

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

13 november
14 november
15 november

14:15 ouderpanel (een aantal ouders zal hiervoor uitgenodigd
worden)
Juf Tirza en juf Janet afwezig (zie onder)
Buitenschoolse sportactiviteiten
Buitenschoolse workshops breakdance en muzikale kleuters
Buitenschoolse workshop toneel en handlettering

Thematisch werken
Deze week is er in alle groepen een start gemaakt met ons eerste thema van
thematisch werken. In iedere groep staat “Nederland” centraal. Het thema kan
heel breed worden gemaakt. Van VOC tot seizoenen en van kunst tot inpolderen.
De onderwerpen komen gedeeltelijk vanuit de leerkrachten, maar ook voor
inbreng van de leerlingen is (steeds) meer ruimte.
Iedere leerkracht draagt er zorg voor dat alle kerndoelen van de
wereldoriënterende en creatieve vakken aan de orde komen.
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Brandoefening
Donderdag 31 oktober is er weer een oefening geweest.
Dit keer was de controleur van Vriend erbij aanwezig. Hij voerde de jaarlijkse controle uit en één van
de onderdelen is het testen van het alarm. We hebben dit om 11:45 uur laten doen zodat we direct de
oefening eraan vast konden koppelen.
Alleen juf Hilly was van het tijdstip op de hoogte en is op tijd met de leerlingen in de kring gegaan
zodat ook groep 1/2 goed mee kon doen. Groep 6/7 was in de sporthal en is ingeseind – dat was de
vorige keer een puntje van aandacht; groep 5/6 was buiten druk bezig met Streetwise en die zijn later
ingeseind.
We gaan n.a.v. de bevindingen vandaag het protocol nog weer wat bijstellen en zo hebben we straks
een protocol dat staat als een huis.
We kregen van de controleur de complimenten over de uitvoering van de oefening. Daar doen we het
niet voor, maar het is wel fijn om te horen.
Ons doel: iedereen op een veilige en snelle manier uit school krijgen.
Er zal dit schooljaar nog een oefening plaatsvinden.
Streetwise
Het was een drukke dag 31-10 want in de morgen waren de mensen van de ANWB aanwezig. Alle
leerlingen hebben actief deelgenomen aan de activiteiten. Groep 1/2 lekker in het speellokaal veilig
met juf,de groepen 3 en 4 waren in de gymzaal met groot materiaal, de groepen 5 en 6 hebben
ervaren dat een auto wel degelijk een remweg heeft en de groepen 7 en 8 hebben een fietsparcours
afgelegd op het plein.
Over twee jaar gaan we dit weer doen!
Stakingsdag 6 november
Woensdag 6 november worden alle leerkrachten gevraagd het werk weer neer te leggen om onze
eisen kracht bij te zetten.
Ook OBS Cantecleer zal die dag dicht zijn.
We begrijpen dat dit voor u heel lastig kan zijn, maar we zien ook de effecten die het – mondjesmaat
– oplevert. Denk bijvoorbeeld aan de werkdrukgelden die zijn vrij gekomen en die nu in worden gezet
om 5 dagen in de week goede onderwijsassistenten aanwezig te hebben.
We zien echter ook dat we er nog lang niet zijn.
Voor ons zou het natuurlijk mooi zijn wanneer de inkomstenkloof gedicht wordt, zodat collega’s uit het
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs met dezelfde opleiding hetzelfde gaan verdienen, maar
dat is niet onze belangrijkste drijfveer.
Wij vinden vooral het tekort aan (inval)leerkrachten een groot probleem. Wanneer een collega ziek is,
blijft die doorlopen tot het echt niet meer kan, omdat er geen invallers zijn.
Helaas is de invalpoule nu al vrijwel leeg en kan er maar sporadisch gebruik van worden gemaakt.
Wij proberen het onderling op te lossen, door bijvoorbeeld iemand voor de groep te zetten die op dat
moment vooral taken buiten de groep heeft, of door de groep te splitsen. Dat is niet de gewenste
situatie maar voor een dag een oplossing. Bij meerdere dagen geen vervanging zullen we het helaas
toch moeten zoeken in groepen om de beurt thuis laten – helaas is groep 8 al een dag thuis geweest.
Bovendien hebben op dit moment binnen de onderwijsstichting alle groepen voorzien zijn van een
vaste leerkracht / vaste leerkrachten. We zien dat dat wel steeds lastiger wordt. Ook in het landelijke
nieuws is daar uitgebreid aandacht voor en zijn er schoolbesturen die noodgedwongen maatregelen
moeten nemen die niemand wil – scholen sluiten; vier-jarigen thuis laten.
Wij maken ons daar grote zorgen om. Vandaar dat we ons wederom aansluiten bij de actie.
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Operatie meester Alle
Alle zal woensdag 6 november geopereerd worden aan zijn schouder (de ouders van groep 8 hebben
dat in de app kunnen lezen). Hij is dan t/m 15 november ‘uit de running’. Toen de data bekend waren,
is er direct vervanging aangevraagd.
Op dit moment is er alleen voor maandag 11 november nog maar iemand beschikbaar. We hopen dat
er binnenkort positief nieuws zal komen over de overige dagen. Mocht het niet zo zijn, dan zullen de
groepen om de beurt een dag thuis moeten blijven. In dat geval krijgt u zo snel mogelijk bericht
wanneer welke groepen dat zullen zijn.
Juf Tirza en juf Janet afwezig
Dinsdag 12 november zullen Tirza en Janet naar OBS Oud Avereest gaan om te kijken hoe ze vorm
zouden kunnen geven aan de combinatie 2/3 die na de kerstvakantie ontstaat.
Ze zien beide veel mogelijkheden, maar willen ook graag even in de praktijk kijken bij een school die
met de combinatie werkt. Marijke werkt in Oud Avereest voor het tweede jaar met de combinatie
1/2/3 en is heel enthousiast.
Ook voor 1/2 en 3 is vervanging aangevraagd en op dit moment nog geen vervanging bekend. We
willen Janet en Tirza wel graag de gelegenheid bieden om te kijken omdat dit ten gunste komt aan de
leerlingen. Vandaar dat we u nu alvast vragen er wel rekening mee te gaan houden dat op die dag
deze groep vrij zouden kunnen zijn.
Hulp gevraagd
Op de opgavebrief voor ouderhulp bestond ook de mogelijkheid om aan te vinken of u mee wil helpen
met extra schoonmaak. De opgave viel ons tegen. Hoe meer mensen meedoen, hoe minder vaak je
aan de beurt bent.
Wat houdt deze extra schoonmaak in: een uurtje op een avond (volgens een rooster) de extra
ruimtes schoonmaken , waar de schoolschoonmaaksters te weinig tijd voor krijgen. U moet hierbij
o.a.denken aan het leerplein, het lokaal boven en het lege kleuterlokaal.
De opzet is om 1 keer per maand een extra schoonmaakuurtje te realiseren. Met de opgave die er nu
ligt zou dit betekenen dat deze mensen iedere keer aan de beurt zijn en dit is niet de bedoeling.
Daarom deze extra oproep: wilt u ook graag dat de school een schone school blijft meldt u zich dan
alsnog aan!
Hoe groter de opgave; hoe minder vaak u aan de beurt bent.
Onze school heeft een flinke renovatie ondergaan en ziet er piekfijn uit, dit willen we graag zo
houden. Helpt u mee???
Op gave kan via mail naar: hdevries@cantecleerkloosterhaar.nl
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