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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders / verzorgers,
Aanstaande donderdag 5 oktober is de school gesloten.
We doen mee aan de landelijke staking!
Want, het is CODE ROOD IN HET PRIMAIR ONDERWIJS
Het PO-front – het samenwerkingsverband van onderwijsbonden, PO-inactie en PO-Raad – eist een eerlijk
salaris voor en vermindering van de werkdruk van leerkrachten in het PO.
Het lerarentekort loopt snel op. De burn-out percentages in de sector zijn de hoogste van Nederland. De
salarissen blijven ver achter bij vergelijkbare beroepen.
De politiek aarzelt om werk te maken van een aantrekkelijker beroep, met een eerlijk salaris en een lagere
werkdruk. Zij negeren de stormwaarschuwingen, terwijl het water de meeste schoolteams tot de lippen staat.
Het is CODE ROOD in het basis- en speciaal onderwijs.
Daarom gaan we Donderdag 5 oktober met velen naar Den Haag . We komen bijeen op de
stakingsbijeenkomst in het Zuiderpark . Wij zijn daar om ook onze stem te laten horen.
Wat is de claim van het PO front:
De politiek moet:
Snel een betekenisvolle eerste stap zetten door de bekostiging van het personeelsbudget van scholen te
verhogen om zo de salarissen voor leerkrachten in het primair onderwijs te verhogen. De gezamenlijke partijen
eisen geld voor een eerlijk en rechtvaardig salaris dat vergelijkbaar is met het salaris van leerkrachten in het
VO. Dit budget moet onderdeel uitmaken van het regeerakkoord en zijn beslag krijgen in de voorjaarsnota
2018, zodat het na cao-overleg tussen sociale partners in 2018 in de salarissen voor leerkrachten geïnvesteerd
kan worden. Hiervoor is in de onderwijsbegroting 900 miljoen euro nodig.
De aankondiging van vervolgstappen in de verhoging van het personeelsbudget om daarmee verdere
salarisverbetering en vergroting van de doorstroommogelijkheden in het basis- en (voortgezet) speciaal
onderwijs mogelijk te maken.
Extra financiële maatregelen nemen voor het beteugelen van werkdruk voor leerkrachten, zodat teams in
scholen samen de werkdruk kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld door te zorgen voor:
meer handen in de school, meer onderwijsondersteunend personeel, meer tijd om lessen voor te bereiden,
minder administratieve lasten en kleinere klassen. Hiervoor is 500 miljoen nodig.
Herinnering:
De school is as donderdag 5 oktober gesloten!

(in deze info: Petitie ouders en grootouders voor eerlijk salaris leerkrachten)
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OPEN OCHTEND ’t Startnest – woensdag 18 oktober 2017
Onze deur staat dan speciaal open voor oriënterende ouders.
En we hebben u hulp nodig om deze open ochtend in de aandacht te brengen van ouders van jonge kinderen
die nog op zoek zijn naar een school voor hun kind.
Kent u zulke ouders in uw omgeving, dan is het fijn om hen te attenderen op onze open ochtend.
Wellicht kunt u ook met hen delen wat uw ervaringen zijn met onze school.
Dus weet u in uw omgeving ouders van (jonge) kinderen die op zoek naar een goede school voor hun kind?
Zij zijn van harte welkom op woensdag 18 oktober van 9.30 tot 11.30 uur.
Zo kunnen zij, mogelijk samen met zoon en/of dochter, de school in actie meemaken.
Ze kunnen in de groepen kijken, in gesprek met leerkrachten, andere ouders en leerlingen
Ook de partners waar we veel mee
samenwerken zijn aanwezig:
 Solidoe (peuterschool, tso en bso)
 Videt: organiseert vele sportieve en
culturele activiteiten, maar ook taallessen
en huiswerkklassen in Uithoorn.
Aanmelding: zij kunnen zich aanmelden via
de volgende link of via 0297 521590. Maar
natuurlijk mag iedereen ook gewoon
langskomen.
Natuurlijk kunnen deze ouders ook op een
ander moment onze school bezoeken als zij op
de open ochtend verhinderd zijn. Zij kunnen
daarvoor een afspraak maken met mij.
Het maakt uit voor ons als u met ons samen de
school onder de aandacht van ouders in
Uithoorn brengt.
Dank u wel voor uw medewerking.
Hartelijke groet,
Anke de Graaf
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De agenda
Agenda 2017-2018 – komende weken
Dinsdag 3 oktober 17.30-18.30 u
Kijkavond middenbouw
Dinsdag 3 oktober
Infoavond schoolkeuze groep 8
Donderdag 5 oktober
Landelijke staking primair onderwijs
Donderdag 12 oktober
Continurooster – les tot 14.15 uur
Donderdag 12 oktober 13.30-14.15 uur
Afsluiting Kinderboekenweek
Woensdag 18 oktober
Open dag
Maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober
Herfstvakantie
De weeksluiting van de Kinderboekenweek is verplaatst van 13 oktober naar 12 oktober.

Ateliers in de tussen- en bovenbouw
Vorige week dachten we nog dat we de ateliers op een andere manier moesten vormgeven, maar niets is
minder waar!
Verschillende ouders hebben niet stil gezeten en zich opgegeven! Super fijn!! Nu kunnen we naast de ateliers
van de leerkrachten nog 6 andere ateliers aanbieden. Daar zijn we de atelierbegeleiders erg dankbaar voor!
Het zorgt ervoor dat de kinderen echt een keuze kunnen maken en elkaar in kleine, gemengde groepjes zullen
ontmoeten terwijl ze kennis maken met nieuwe technieken en activiteiten die hen zullen verrijken.
Er staan weer leuke en leerzame activiteiten op het programma: Circus, Kijkdozen maken, Kunst kijken-Kunst
maken, Borduren, Koken, de Kinderboerderij, Techniek, Pompoenfiguurtjes maken, Houtbewerken, Zingen,
Tekenen en Sport.
Aanstaande vrijdag starten we en gaan in de komende 7 weken lekker aan de slag. Zet 24 november alvast in
de agenda zodat u een kijkje kunt nemen wanneer we vol trots onze resultaten zullen presenteren in de aula.
Wanneer u nu denkt, ik wil ook wel eens meedraaien in dit succesnummer, maar u bent niet in de gelegenheid
om 6 of 7 weken vrij te maken dan kunt u zich aanmelden voor de 3 decemberateliers: 1, 8 en 15 december
via e.postma@startnest.nl
Natuurlijk zullen deze ateliers in het teken staan van de decemberfeesten. De kinderen kunnen dan wekelijks
kiezen.
Eerst gaan we uitgebreid genieten van de eerste ronde ateliers van dit schooljaar!

Herhaling: uitnodiging informatieavond groep 8
Vanavond, dinsdag 3 oktober, houden we onze informatieavond m.b.t. het
schoolkeuzetraject van de kinderen van groep 8. We brengen u graag op de hoogte van de
vervolgstappen in dit proces en de regels en afspraken die er rond dit onderwerp zijn te
vermelden.
De avond start om 19:30 uur in Knijsterbek en zal ongeveer anderhalf uur in beslagnemen.
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Nieuws van ‘t Overstapje
Hallo allemaal.
We zijn begonnen met het thema kunst.
Wist je dat je niet alleen maar met een kwast kunt
schilderen?
Wij hebben deze week geschilderd met bubbel
plastic en met schuursponsjes aan onze voeten.
Wat een mooie schilderijen zijn dat geworden!
Groetjes,
Silvia, Janny en Monique
’t Overstapje in de Scheg!
Bij ’t Overstapje vangen we kinderen op van 2 tot 4
jaar. De openingstijden zijn van 8.00 – 13.00 uur.
Meer informatie via www.solidoe.nl.
U kunt ons volgen op Facebook (PO Zijdelwaard)

Weekopening Kinderboekenweek
Pagina 4 van 6

Petitie ouders en grootouders voor eerlijk salaris leerkrachten
Ouders en grootouders worden opgeroepen om de petitie ‘Investeer in onze (klein)kinderen’
te ondertekenen, om daarmee de onderwijsstaking op 5 oktober te steunen. Het geluid van
ouders en grootouders is nodig om te laten zien dat de gevraagde investeringen in het
onderwijs breed gedragen worden.
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en OUDERS VAN WAARDE roepen ouders en
grootouders op via de online petitie , die loopt via de internetsite van de VOO, de staking
van leerkrachten in het primair onderwijs op 5 oktober te steunen. De actie is een gerechtvaardigde manier om de eisen
van het onderwijs kracht bij te zetten. Ouders en grootouders hebben er veel belang bij dat hun kinderen en kleinkinderen
ook in de toekomst kunnen rekenen op goed onderwijs en goede leerkrachten.
Teken hier de petitie http://www.voo.nl/info/petitie
Ouders steunen actie POFront
De staking van POFront heeft als doel de lerarensalarissen te verbeteren, om zo het beroep aantrekkelijker te maken en
het lerarentekort terug te dringen. Investeren in een eerlijk salaris voor de leerkracht is een van de noodzakelijke
maatregelen om de kwaliteit in het primair onderwijs te waarborgen. De VOO roept ouders én grootouders daarom op om
de petitie te ondertekenen en de leerkrachten te steunen in deze actie. Eerder dit jaar steunden de VOO en OUDERS VAN
WAARDE ook de werkonderbrekingsactie.
Petitie ‘Investeer in onze (klein)kinderen’
De petitie en handtekeningen worden op 5 oktober in Den Haag door de VOO aangeboden aan de stakende leerkrachten
en de Tweede Kamerleden.
De Vereniging Openbaar Onderwijs
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is de grootste landelijke oudervereniging in Nederland en vertegenwoordigt via
aangesloten medezeggenschapsraden en ouderraden meer dan een half miljoen ouders in het (openbaar) onderwijs.
OUDERS VAN WAARDE
OUDERS VAN WAARDE is de ouderorganisatie van het christelijk, katholieke en oecumenische onderwijs. Zij
vertegenwoordigt medezeggenschapsraden, ouderraden en individuele ouders van de bij hen aangesloten scholen.
Teken petitie
Met vriendelijke groet,
OUDERS VAN WAARDE
Jasmijn van Katwijk
E jasmijn@ouders.net
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Week van de opvoeding
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