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speciale data
29 januari: De volgende Schakelaar komt uit.

Het team van de
Schakel wenst u een
zeer voorspoedig
2020!!!
Beste Wensen
Het jaar
is weer begonnen. Het team van de Schakel wenst u het allerbeste. We gaan er weer een mooi, leuk en
leerzaam jaar van maken.
Gevonden voorwerpen
Volgende week gaan wij de rode bak met de gevonden voorwerpen aan de Johannes Buijslaan weer legen. Kijkt
u binnen even of er iets tussen ligt van uw kind?
Aankomende staking
De vakbonden hebben wederom opgeroepen tot een staking. Donderdag 30 en vrijdag 31 januari zijn
uitgeroepen tot stakingsdagen. Doordat elke leerkracht het recht heeft te gaan staken, is op donderdag 30
januari groep 6, de enige groep die op deze dag geen school heeft. De leerkracht van die groep heeft besloten
te staken en wettelijk mogen we dan niemand inzetten voor vervanging. De ouders van de leerlingen uit deze
groep krijgen komende week nog een extra informatiebrief hierover. Alle andere groepen hebben dan op
donderdag 30 januari gewoon les. Wij, De Schakel zijn vrijdag 31 januari dicht. De leerkrachten sluiten zich dan
aan bij een door ons bestuur georganiseerde “studiedag”. Deze studiedag gaan wij met zijn allen benutten om
te kijken wat wij zelf, het onderwijzend personeel, kunnen doen tegen de ontstane problematiek in het
onderwijs. Op die manier geeft de SKPO, lees alle 36 scholen, als eenheid een signaal naar buiten af en gaan we
als collectief naar oplossingen zoeken. Hoewel dit laatste erg moeilijk wordt, vinden we toch dat we dit een
kans moeten geven.
Waarom staken? In eerste instantie was er tal van factoren. O.a.: De lonen moesten gelijk getrokken worden
met die van het voortgezet onderwijs. De werkdruk binnen het onderwijs moet omlaag. Er is een schrijnend
tekort aan leerkrachten, het beroep moet aantrekkelijker gemaakt worden en de kwaliteit van ons onderwijs
gaat achteruit.
Nu hebben de leerkrachten een kleine loonsverhoging gehad, maar het niveau van het voorgezet onderwijs is
nog lang niet gehaald. Toch leeft dit punt minder onder de leerkrachten. Wat wel leeft is vooral het tekort aan
leerkrachten/ aantrekkelijkheid van ons beroep en de kwaliteit van ons onderwijs die achteruit gaat. Er moet
meer geld naar het onderwijs. Alleen dan kunnen we de kwaliteit waar we naar streven ook daadwerkelijk
bereiken.

Project kleding/winter groepen 1/2
Op dinsdag 7 januari hebben we het project 'Kleding/winter' geopend door middel van een toneelstukje van de
kleuterleerkrachten over winterkleding. Juf Michelle speelde een kind dat in de winter buiten wilde spelen zonder
winterjas, handschoenen en een sjaal. Dat was echt te koud! Gelukkig wilde Juf Laura wel haar sjaals,
handschoenen en mutsen delen. Zo kwam het uiteindelijk toch goed.
De kinderen hebben genoten! De komende weken werken we verder aan dit thema. We leren hierbij veel over de
winter, over kleding (kopen), we leren weer nieuwe letters en nog veel meer.
Op vrijdag 21 februari sluiten we het thema af door middel van een carnavalsmodeshow.

Opbrengst goede doel kerstweek 2019
Wat waren we met z’n allen trots toen de uiteindelijke opbrengst van de kerstweek vrijdag voor de vakantie
bekend werd gemaakt! € 2930,51!!! Dit betekent dat iedere leerling van De Schakel er voor gezorgd heeft dat
een ouder persoon, die het niet breed heeft, een kerstdiner heeft gekregen! Hoe mooi is dat! Jongens en meisjes,
wat hebben jullie dat met z’n allen toch goed gedaan! Helemaal Top!
Tevens een groot compliment aan alle ouder(s)/ verzorger(s), opa’s en oma’s, ooms, tantes die hebben
meegeholpen. Zonder jullie hulp was dit nooit gelukt!
Iedereen bedankt!
Team De Schakel

