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koningsspelen / sportdag 
Hier volgt een dringend verzoek vanuit de werkgroep sportdag. Voor de Koningsspelen van 
vrijdag 20 april zoeken wij nog begeleiding voor de groepen van unit 3 en 4. Op dit moment 
hebben wij voor unit 3 en 4 te weinig begeleiding om van de Koningsspelen een geslaagde 

en veilige dag te maken. Daarom nog een keer dit verzoek: 
 
Wij hebben in de ochtend (tot 12.30 uur) hulp nodig voor de begeleiding van de teams. 

Wilt u een aandeel leveren aan wat belooft een geweldige dag te worden?!! Inschrijven 
kan op de inschrijflijsten die hangen bij elke groep. 
 
Tot aanstaande vrijdag 13 april heeft u de mogelijkheid om u aan te melden als begeleider 
voor de Koningsspelen. Maandag 16 april of dinsdag 17 april communiceert school of de 
sportdag door kan gaan. Deze mededeling heeft dus betrekking op de units 3/4. Voor de 
units 1 en 2 zijn er al voldoende aanmeldingen. 
 
 

nieuws van de voorschool 
We zijn gestart met het thema “Lente” 
 
Met de peuters proberen we te kijken en te ervaren wat er allemaal gebeurt in de natuur. Er 
groeien weer blaadjes aan de bomen, de narcissen en andere bloemen laten zich uitbundig 
zien. We hebben zelfs alweer in de zandbak gespeeld buiten! Vogels zijn druk in de weer met 
het bouwen van nestjes en het leggen van eieren. Ook bij veel andere dieren is er sprake van 
gezinsuitbreiding. Lammetjes en kuikens spreken zeer tot de verbeelding van de peuters.  
Hoe groeien plantjes en bloemen? Hoe heet een baby-schaap en een baby-koe? Met al deze 
vragen gaan we op onderzoek uit. In de klas hebben we ‘Tuincentrum de Duizendpoot’ 
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geopend. Prachtige gekleurde bloemen en planten zijn er te koop. Wel eerst afrekenen bij de 
kassa! En met hulp van enkele peuters zijn de eerste radijsjes, komkommers, tomaten en 
zelfs zonnebloemen geplant in de echte tuin van ons tuincentrum. Maar er gaat nog meer 
gezaaid en hopelijk geoogst worden! Tuinkers en bonen zullen we ook zien groeien.  

Na een paar weken gaan we het hebben over alle jonge dieren die we in de lente zien. Een 
bezoek aan de Kinderboerderij MEK Oosterhout mag natuurlijk niet ontbreken.  
De planning hiervoor is als volgt: 

 Op woensdagochtend 16 mei de kinderen van de ma/wo groep; 

 Op donderdagochtend 17 mei de kinderen van de ma/do groep; 

 Op donderdagmiddag 17 mei de kinderen van de di/do groep. 
De ochtend is van 10.00 uur tot 11.30 uur. De middag loopt van 13.30 tot 15.00 uur. Het is 
de bedoeling dat u uw peuter zelf naar de kinderboerderij brengt en hem/haar daar ook 
weer ophaalt. Maar liever zien wij dat zoveel mogelijk ouders die ochtend/middag kunnen 
blijven om hun kind te begeleiden en vooral te zien genieten. Mocht u zelf niet kunnen, dan 
zijn opa’s of oma’s ook welkom. We willen wel graag weten of u kunt blijven, want bij te 
weinig begeleiding kan ons uitstapje niet doorgaan! Misschien kunt u met een andere ouder 
afspreken om samen te rijden. Protocol ‘Kinderen vervoeren in de auto’ vindt u in de 

schoolgids in het hoofdstuk ‘veilige school’, onder 
het kopje verkeersveiligheid. 
Wilt u uw kind een beker met drinken meegeven 
en een rugzakje met een verschoning of reserve 
kleding. Houdt u er rekening mee dat uw kind 
vies kan worden; regenlaarsjes zijn praktisch op 
de kinderboerderij. 
Wij zorgen voor iets lekkers voor de kinderen en 
voor de begeleiders! 
De boeken die we in de klas gebruiken zijn o.a: 

 ‘Jan’ van Dick Bruna 

 ‘Dotties eieren’ van Julie Sykes  

 
 
 

korte berichten 
 Komende donderdag 12 april doet groep 7 theoretisch verkeersexamen. We wensen 

de kinderen veel succes! 

 Juf Ellen is vandaag afwezig en wordt vervangen door juf Annemiek May. 

 Meneer Kees wordt deze week maandag en dinsdag vervangen door meneer Bas 
Rommens, donderdag door juf Karen van Helvoirt en vrijdag door juf Anneleen 
Sperber. 

 Zoals u weet wordt er komende vrijdag wordt er door een aantal leerkrachten 

gestaakt. De betreffende groepen zullen geen les krijgen. Andere groepen gaan wel 

gewoon naar school. In bijgaande brief, die ook via ouderportaal is verstuurd, leest u 
meer informatie. 

 
 
 



 

 

  
 
 
Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen. 
  
  
  
  

Oosterhout, 6 april 2018 
Betreft: onderwijsstaking op  
vrijdag 13 april 2018 

  
  
  
Beste ouders/verzorgers, 
  
  
Wellicht heeft u via de media gehoord dat er weer acties komen in het primair onderwijs. Het nieuwe kabinet investeert weliswaar 
in het primair onderwijs, maar die investeringen zijn niet hoog genoeg. 
Daarom is er voor vrijdag 13 april in het zuidelijk deel van Nederland een stakingsoproep van de vakbonden 
uitgegaan voor een verlaging van de werkdruk, bestrijding van het lerarentekort en een hoger salaris. 
In deze brief geven wij u graag meer informatie. 
  
Salarissen 
We zien dat er een groot verschil - tot ruim 20% - zit tussen de salarissen van leerkrachten in het basisonderwijs en in het 
voortgezet onderwijs. Dit, terwijl ze allebei een hbo-opleiding hebben gevolgd en vergelijkbare verantwoordelijkheden en taken 
hebben. Op dit moment kiezen te weinig jonge mensen voor het beroep leerkracht in het basisonderwijs. Er ligt nu een bedrag 
van 270 miljoen voor salarisverhoging, terwijl er 900 miljoen is geëist. Dat bedrag is het absolute minimum om de salarissen te 
repareren zodat we leerkrachten in de toekomst kunnen krijgen en collega’s die het vak willen verlaten, kunnen behouden. 
  
Bezuiniging 
Daarnaast heeft het kabinet ook een bezuiniging op onderwijs aangekondigd. Vanaf 2021 gaat het voor het primair onderwijs 
jaarlijks om 61 miljoen euro. De minister heeft aangegeven dat hij deze bezuiniging zo min mogelijk wil laten neerslaan op het 
onderwijs in de klas. Het is echter de vraag waar het geld dan vandaan moet komen. In het primair onderwijs is in de afgelopen 
jaren bezuiniging op bezuiniging gestapeld met tekorten tot gevolg. Iedere bezuiniging wordt onherroepelijk gevoeld in de school. 
  
Toekomst van uw kind 
Onze leerkrachten hebben een zeer grote loyaliteit richting de leerlingen, maar als bestuur en directie van deze school binnen 
Delta-onderwijs begrijpen wij ook dat acties voor het verlagen van de werkdruk en verhogen van de salarissen broodnodig zijn 
om het beroep van basisschoolleerkracht voor de zittende en toekomstige leraren aantrekkelijker te maken. Vandaar dat wij 
volledig begrip hebben voor de stakingsactie en de roep om meer geld voor het primair onderwijs volledig steunen. Wij hopen 
dat voor u als ouders hetzelfde geldt. Het gaat ons echt om de toekomst van uw en onze kinderen. 
 
Wat betekent dit voor u? 
Wij hebben geïnventariseerd hoeveel leerkrachten voornemens zijn te gaan staken op 13 april. Omdat de stakingsoproep, in 
tegenstelling tot de vorige twee acties, aanzienlijk minder gehoor heeft gevonden bij onze leerkrachten is besloten om niet alle 
scholen te sluiten maar op basis van de actiebereidheid per school de consequenties in beeld te brengen. 
Dit betekent voor onze school: 
  
Een gedeelte van de leerkrachten van onze school geeft gehoor aan de stakingsoproep van de vakbonden. Een gedeelte van de 
leerkrachten niet. 
Dit betekent dat aan de volgende groepen op vrijdag 13 april geen les wordt gegeven en deze dus vrij zijn: Unit 1 
blauw (van Juf Carolien), unit 2 groen (van Juf Jenny) en unit 4 blauw (van Juf Nadya) 
  
De overige groepen krijgen wel onderwijs. 
Ouders die geen opvang voor hun kind hebben, adviseren wij om met andere ouders na te gaan of u elkaar kunt helpen. Kunt u 
onmogelijk opvang regelen dan kunt u dit dinsdag voor 9.00 uur aangeven bij de directie van de school. Wij proberen dan 
opvang te regelen op een kinderopvanglocatie in de wijk. U krijgt dan hierover informatie a.s. dinsdag eind van de dag.  
De kosten van deze opvang zijn echter voor uw rekening. 
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de clusterdirecteur. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
  
  
De directie en het bestuur van obs de Duizendpoot 


