Tuk, 15 maart 2019

Woensdag 3 april
Vrijdag 12 april
Maandag 15 april
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april
Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei
Woensdag 8 mei
Woensdag 29 mei
Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei
Vrijdag 7 juni

Schoolvoetbal
Koningsspelen
Groep 3/4/5 naar de Waanzinnige boomhut
in de Meenthe
Vrije dag
Goede Vrijdag (alle leerlingen zijn vrij)
Meivakantie (inclusief Pasen)
GiGa Kangoeroedag (groep ½)
PuzzelsTukTheater
Hemelvaart
Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)

Actieweek onderwijs 11-15 maart
U heeft het ongetwijfeld gezien en gehoord. Deze week staat in het teken van meer aandacht
voor investeringen in het onderwijs. Een aantal bonden heeft opgeroepen om vandaag te
gaan staken. ’t PuzzelsTuk is vandaag geopend. We geven gewoon les. Maar ook wij staan
achter de acties. Want ondanks het feit dat er stappen zijn gezet m.b.t. het salaris en de
werkdruk lopen ook wij (en u) tegen het tekort aan leerkrachten aan. We hebben afgelopen
schooljaar enkele keren moeten besluiten om een groep vrij te geven. Helaas ziet het er niet
naar uit dat dit probleem op korte termijn wordt opgelost.
Binnen onze school hebben we de volgende afspraak gemaakt:
Bij een onvoorziene afwezigheid van een leerkracht als gevolg van ziekte zullen we de eerste
dag (bij afwezigheid van een invaller) de kinderen van deze groep verdelen over de overige
groepen. Mocht het om een afwezigheid van meer dan één dag gaan dan zullen we voor de

tweede dag de groep vrij moeten geven. Bij 3 of meer dagen zal er per toerbeurt een groep
vrij krijgen waarbij de “vrijgespeelde” leerkracht de groep (zonder leerkracht) zal overnemen.
Uiteraard is bovenstaande oplossing voor niemand prettig. Niet voor de kinderen, niet voor de
ouders en ook niet voor de leerkrachten.
Wat kunt u voor ons doen? We vragen u als eerste om de petitie investeer in het onderwijs te
tekenen. U kunt deze via onderstaande link openen:

https://www.investeer-in-onderwijs.nl/petitie/986330
Daarnaast vragen we ook uw begrip. Als school willen we graag goed onderwijs geven aan
alle leerlingen. Dat mag u ook van ons verwachten. Maar goed onderwijs betekent ook dat
we niet steeds groepen leerlingen kunnen verdelen over de andere groepen bij afwezigheid
van een leerkracht. Wij willen staan voor kwalitatief goed onderwijs. En daar hebben we dus
ook leerkrachten voor nodig. Ook daarom steunen wij de acties. Om ervoor te zorgen dat in
de toekomst weer voldoende mensen kiezen voor een baan in het onderwijs. Met een goed en
eerlijk salaris en een werkdruk die hanteerbaar is.

Reminder afwezigheid juf Nina
Onze school werkt met een continurooster van 5 gelijke dagen. Dit heeft een groot aantal
voordelen. Toch lopen we af en toe tegen een nadeel aan. Onze leerkrachten worden elk
schooljaar uitgenodigd voor de zogenaamde Catentacademie. Hierbij krijgen de leerkrachten
workshops aangeboden over verschillende onderwerpen. Deze nascholing vindt altijd plaats
op woensdagmiddag (14 -17 uur) in Zwolle. Om op tijd aanwezig te kunnen zijn zal een
leerkracht om 13.15 uur moeten vertrekken. En onze schooldag loopt tot 14.30 uur. Hier
komen we dus af en toe in de knel. Op 10 en 17 april en 8 en 15 mei (allemaal woensdagen)
zal juf Nina in Zwolle 4 workshops volgen. De leerlingen uit groep 3 zijn deze
woensdagmiddagen daarom om 13.15 uur vrij i.p.v. 14.30 uur.

