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Het team van OBS Cantecleer wenst iedereen een vrolijk,
gezond, gezellig en leerzaam 2020!
Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

11 januari
13 januari
14 januari
15 januari
16 januari
17 januari

Oud papier
Gr. 2/3 en gr. 4/5 naar de Voorveghter. 12.50 uur vertrek!
MR

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

20 januari
21 januari
22 januari
23 januari
24 januari

19:00 uur AC
Studiemiddag (thema voorbereiding) – de kinderen zijn vrij.
19:30 uur vervolgavond activiteiten buiten school

Activiteitencommissie BEDANKT
In de vakantie werden we onaangenaam verrast door een aantal vernielingen op het plein.
Eén berichtje naar de AC en die stonden direct klaar om het plein schoon te vegen.
We prijzen ons zeer gelukkig met deze actieve ouders!
Super bedankt!
Trouwens…
Ook een groot compliment voor de kanjer die zich bij school heeft gemeld!

Groep 2/3 is gestart!
Maandagmorgen is groep 2/3 gestart, dankzij de goede voorbereidingen is het heel erg soepel
verlopen.
Natuurlijk is het even onwennig geweest en moet iedereen zijn / haar draai vinden, maar iedereen
is heel erg positief.
LOVS
Voor de groepen 3 t/m 8 starten de komende week weer de toetsweken voor het
leerlingvolgsysteem. In drie weken tijd zullen de leerlingen weer meerdere toetsen gaan maken
om te kijken hoeveel ze zijn gegroeid t.o.v. juni 2019.
Op maandag 3 februari zijn alle leerlingen vrij om de leerkracht de gelegenheid te geven alle
resultaten te verwerken.
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Daarna krijgen de leerlingen de behaalde scores in een (hopelijk) nieuw rapport mee naar huis.
We zijn druk aan het werk om het rapport te vernieuwen en hopelijk is de proefversie binnenkort
klaar.
Gr.2/3 en gr. 4/5 naar Voorveghter maandagmiddag 13 januari
Maandagmiddag 13 januari gaan de groepen 2/3 en 4/5 naar een voorstelling kijken in het
theater.
We vertrekken al om 12.50 uur!
Zorg je ervoor dat je op tijd bent? Graag thuis nog even naar het toilet.
Extra schoonmaak
Wat fijn! In januari kunnen we starten met de extra schoonmaak in school. De ouders die zich
hiervoor hebben opgegeven, hebben inmiddels een mail ontvangen met data. Jessica de Jong
heeft er een mooi schema van gemaakt. Dank je wel, Jessica!
Dit betekent dat op dinsdag 21 januari de eerste groep aan de beurt is, dit zijn: Anita de Jong,
Marjon
Veltink, Mandy Weiden en Pien Pouwels.
Alvast bedankt , dames!
Landelijke staking, 30 en 31 januari
Zoals U ongetwijfeld heeft gehoord heeft de regering extra geld vrijgemaakt voor het onderwijs.
Daar zijn we allemaal heel erg blij mee. Waarschijnlijk heeft U zich verbaasd over het feit dat in
één zin door bekend werd gemaakt dat de aangekondigde stakingen op 30 en 31 januari toch
door zouden gaan.
Daarover hebben ook wij ons verbaasd tot we ons gingen verdiepen in de toezeggingen.
Vrijwel alles is eenmalig.
Maar onze problemen zijn niet eenmalig, die zijn structureel.
Op veel scholen wordt het steeds lastiger om de gewone formatie rond te krijgen -> groepen
kinderen die wekelijks een dag thuis zitten of met heel grote groepen tegelijk les krijgen (twee
samen gevoegd) omdat er simpelweg geen leerkrachten zijn.
Waar wij regelmatig mee te kampen hebben is het invalprobleem: er zijn gewoon geen invallers
beschikbaar. Gelukkig kunnen Roelienke en Lianne soms inspringen waardoor we het intern op
kunnen lossen. Maar beide hebben hun eigen programma en verantwoordelijkheden en die
moeten ook doorgaan. Dus wanneer iemand zich voor langere tijd ziek meldt, zitten we met de
handen in het haar.
Dan zorgen we intern één dag voor opvang – hoe dan ook – en daarna gaat er om de beurt een
groep naar huis. Heel erg vervelend!
Dit is voor ons één van de heel erg grote zorgen in onze school.
Daarnaast prijzen wij ons gelukkig met onderwijsassistenten als Roelienke en Lianne, maar op
veel scholen zijn die er nog niet om de collega’s bij te staan bij de veelal grote groepen kinderen.
Of bij de kinderen met speciale behoeften.
Hiervoor is structureel geld nodig en maakt ons (het onderwijsveld) bereid om toch in actie te
komen.
Staken is een individuele keuze en die hebben we allemaal te respecteren. Ook in ons team
heeft iedereen individueel de keuze gemaakt. Niet iedereen gaat zich als staker melden om eigen
persoonlijke redenen.
De leerlingen die bij de stakende leerkrachten in de groep zitten, kunnen dus niet naar school.
Morgen (vrijdag 10-01) krijgen de ouders van deze groepen hiervan eerst bericht en daarna komt
het als melding in de app.
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