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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders / verzorgers,
Terugblik op de staking.
Allereerst wil ik u namens ons allen meer dan hartelijk bedanken voor uw steun aan de actie PO.
U hebt allen uw kinderen zelf opgevangen en we hebben ook in een persoonlijk gesprek of via mailtjes heel
veel ondersteuning ervaren.
Ik deel graag een korte terugblik op 5 oktober met u.
Ondanks weercodes geel en oranje in delen van het land hebben wij samen met zo’n 60.000 leerkrachten op
5 oktober onze weg gevonden naar het Zuiderpark in Den Haag om een krachtig code rood-signaal af te geven
over de hoge werkdruk en lage salariëring in het primair onderwijs.
De massale opkomst in het Zuiderpark - en op diverse regionale actielocaties elders in het land nog een kleine
10.000 stakers - laat zien dat het ons menens is in het primair onderwijs.
Het PO-front legde eerder de eis van 1,4 miljard neer om de salarissen van basisschoolleraren gelijk te trekken
met die in het voortgezet onderwijs (900 miljoen) en iets te doen aan de hoge werkdruk (500 miljoen). Vanuit
de politiek is inmiddels 270 miljoen toegezegd voor de salarissen en de avond voorafgaand aan de staking
meldde RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen dat de formerende partijen wellicht met de 500 miljoen voor
verlaging van de werkdruk over de brug gaan komen. De staking ging echter gewoon door want het PO-front
neemt geen genoegen met een salarisverhoging van slechts 3 procent, terwijl 10 procent geëist is. En of de
500 miljoen tegen werkdruk er daadwerkelijk komt en uit welke potjes die gehaald wordt, is nog zeer de vraag.
Ik vond de bijeenkomst in het Zuiderpark zeer inspirerend en waardig. We waren met bijna alle collega’s daar.
Ik loop al wat jaren mee in het onderwijs en ik heb eerder gestaakt. Toen waren de reacties heel anders. Boze
ouders, veel onbegrip bij besturen.
Wij, ik neem de vrijheid om namens mijn collega’s te spreken, vonden het indrukwekkend om met zoveel
mensen in het Zuiderpark te staan, onder het genot van een zonnetje en vooral de vredige stemming die we
samen maakten.
Mooi hoe Dolf Jansen de grote groep verbond en de andere
sprekers ook benadrukten dat we bijeen waren om de
waarde van ons vak ‘te claimen’. Filosoof Lammert Kamphuis
voegde toe: “Jullie verdienen veel meer dan jullie
daadwerkelijk verdienen. Waarom word je juist niet goed
betaald als je werkt vanuit intrinsieke motivatie? Dat is een
onevenredig verband. De regering weet pas wat hij mist als
jullie er niet zijn”.
Ik voelde mij onderdeel van een waardige actie, niet
schreeuwerig, ruziemakend over het tekort, maar de nadruk
op : de intrinsieke waarde die onderwijsmensen voelen voor
hun vak en de maatschappelijke waarde die het vak heeft.
Wij waren heel blij dat we erbij waren in Den Haag.
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Continurooster 12 oktober.
Aanstaande donderdag hebben de kinderen continurooster . De kinderen zijn dan tot 14.15 uur op school. Ze
blijven allemaal over.
Waarom doen we dit? De dagen van het continue rooster zijn bedoeld om met het team meer tijd te hebben
om met elkaar te studeren.
We hebben 3 leerteams geformeerd in het team.
Zij verdiepen zich in drie verschillende onderwerpen : talentontwikkeling: antwoorden vinden op
onderwijsbehoefte van meer- en hoogbegaafde kinderen, spelling en sociaal emotionele ontwikkeling.
Zij gaan met elkaar aan de slag op de boven genoemde vakgebieden om de kwaliteit van ons onderwijs nog
verder te verbeteren. Wij zijn nooit uitgestudeerd. Zodat we beter in kunnen spelen op de kinderen als
individu en de onderwijsmethoden. Hier hebben de kinderen uiteraard groot profijt van.
Open ochtend
Op woensdag 18 oktober organiseren wij weer een Open Ochtend voor nieuwe ouders. Zij zijn
samen met hun kinderen van harte welkom om te komen kijken waar wij voor staan en
waar wij trots op zijn! Kinderen van groep 8 zullen rondleidingen verzorgen.
Heeft u al mogelijk toekomstige ouders in uw omgeving benaderd over deze open ochtend?
Als u dat nog niet heeft gedaan, dan kan het nog!
Wij zijn er blij mee!
Hartelijke groet,
Anke de Graaf

Weeksluiting a.s. donderdag
De kinderen mogen donderdag, tijdens de weeksluiting
over Griezelen, verkleed naar school komen.
Doordat wij continurooster hebben, betekent dit dat de
kinderen niet tussendoor naar huis kunnen om zich te
verkleden.
De kinderen uit de TB en BB mogen de kleding
meenemen en zij krijgen de gelegenheid zich tijdens de
lunchpauze te verkleden.
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De agenda
Agenda 2017-2018 – komende weken
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
Maandag 30 oktober
Luizencontrole
Maandag 30 oktober
GGD onderzoek kinderen geboren 2012
Dinsdag 31 oktober 8.45-9.15 uur
Weekopening
Woensdag 1 november
Ouderochtend over voorlezen
Donderdag 2 november
GGD onderzoek kinderen geboren 2012
Donderdag 2 november
Infoavond schoolkeuze groep 7
Maandag 6 t/m vrijdag 10 november
Groep 8 Cito/LVS B-afname
Dinsdag 7 november 14.30-16.00 uur
Ouder&kind adviseur
Dinsdag 7 november 17.30-18.30 uur
Kijkavond TB/BB
De weeksluiting van de Kinderboekenweek is verplaatst van 13 oktober naar 12 oktober.

Scholierenveldloop
Afgelopen woensdag hebben Mahlet, Sophie en Julian (Oeroeboeroe), Lena en Julia (Paradijsvogel), Samir en
Esmee (Kiekendief), Nora (Konartel) en Lara en Abel (Maraboe) een top loopprestatie geleverd tijdens de
Scholierenveldloop op het AKU terrein.
Extra trots zijn we op Akira uit groep Tureluur. Hij was de snelste jongen in zijn leeftijdsgroep en kreeg een
gouden medaille.
Gefeliciteerd!
Het was een gezellig stormachtige middag en we zijn super trots op onze loopkanjers.
We hopen volgend jaar weer deel te kunnen nemen en dan met een nog grotere Startnestgroep. We denken
namelijk dat er nog veel meer looptalenten rondlopen op onze school.
Namens de Ouderraad, Bonita
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Bericht van de OuderRaad
Iedereen die de ouderhulp enquête heeft ingevuld: bedankt!
Inmiddels heb je van ons, uit naam van Francisca den Otter, een bevestigings e-mail ontvangen.
Heb je geen e-mail ontvangen? Dan is er wellicht iets misgegaan, mail ons dan even op or@startnest.nl.

De bibliotheek op school - nieuwsbrief
Bij dit info ontvang je de oktober nieuwsbrief van
de bibliotheek op school.
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