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Beste ouders/verzorgers,
We kunnen vaststellen dat de griepgolf ons inmiddels écht heeft bereikt. In de klassen helaas vele
lege tafeltjes of kinderen die hoestend en proestend de dag doorkomen. Ook de juffen blijken niet
bestand tegen dit virus. Sommige juffen zitten ziek thuis en onder de juffen die nog wel voor de klas
staan wordt de paracetamol driftig door gegeven. Nu maar hopen er niet nog meer zieken zullen
volgen, want aanstaande vrijdag is de teamverjaardag! En wat is een verjaardag zonder jarige job?
We kunnen voor de teamverjaardag trouwens best nog wat aanmeldingen voor ouderhulp
gebruiken. Helpt u mee deze dag tot een feest te maken?

Patricia Meyer
Week 7 ben ik aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag
Week 8 is voorjaarsvakantie
Week 9 ben ik aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag

Stagiaires
Deze week nemen diverse stagiaires afscheid van ons. Na vele maanden van leren, mee helpen en plezier
hebben, zit de stage periode er voor hen op. In het bijzonder zwaaien we meester Sam en juf Bibi uit. Zij
hebben bij ons veel geleerd maar net zo veel gebracht. Op diverse momenten waren zij onze redders,
helpers en meedenkers. Beiden gaan ze elders verder met ervaring opdoen.
Na de voorjaarsvakantie starten in alle klassen meteen weer nieuwe stagiaires. Uiteraard zullen zij zich aan
u voorstellen via de INFO.

Schoolleiders actieweek
Schoolleiders zijn cruciaal voor de continuïteit en kwaliteit van
ons onderwijs.
Deze week wordt er actie gevoerd om aandacht te vestigen op
het groeiend tekort aan schoolleiders, dat ontstaat. Ook is het
belangrijk dat de werkdruk van schoolleiders wordt
aangepakt, onder andere door administratieve ondersteuning
en een conciërge in de school, bekostigd uit een apart
daarvoor beschikbaar budget en daarmee dus niet ten koste van onderwijstijd. Hierdoor kunnen
schoolleiders zich meer concentreren op het onderwijskundig beleid en hun team.
De vakbond voor schoolleiders roept op om deze week geen vervanging bij ziekte of afwezigheid van de
leerkracht te regelen. Hoewel onze school zeker het doel van de staking steunt, hebben wij bezwaar tegen
deze vorm van actie voeren. In onze optiek bent u als ouder namelijk al gedupeerd door het tekort aan

invallers en de hoge werkdruk die leerkrachten ervaren. Daar voegt deze actie niets aan toe. Steeds minder
zijn we in staat om het onderwijs te bieden dat we voor ogen hebben, door ziekte en het tekort aan
leerkrachten. Steeds meer taken moeten verdeeld worden over een kleine groep collega’s die het wel
volhoudt. Dat daardoor weer meer mensen uit dreigen te vallen is voorspelbaar. Ons standpunt is opgepikt
door het NOS-journaal en verwerkt in een artikel dat maandag 4 februari gepubliceerd is:
Ouders kunnen deze week voor een vervelende verrassing komen te staan. De Algemene Vereniging
Schoolleiders (AVS) en CNV Schoolleiders roepen directeuren op om geen vervangende docent te
regelen bij een ziekmelding. Hiermee wil de vereniging aan de politiek en de samenleving het signaal
afgeven dat het schoolleiders niet langer lukt vervanging te regelen, en dat ze daarbij onder grote
druk staan.
Er zijn ook scholen die niet meewerken aan de oproep van de schoolleidersvereniging, zoals
basisschool De Flierefluiter in Zwaag. Directeur Patricia Meyer ondersteunt de actie, maar regelt
bewust wel vervanging bij ziekte. "Een actie als deze kun je beter vooraf plannen, want geen enkele
ouder heeft 's ochtends om 08.30 uur een alternatief. Ouders zijn niet verantwoordelijk voor dit
probleem."
Meyer heeft het afgelopen schooljaar al meerdere malen klassen naar huis gestuurd. Momenteel zijn
er drie mensen langdurig ziek en heeft één docent griep. Daarom staat nu een onderwijsassistent voor
de klas, en hebben er eerder zelfs stagiaires voor de klas gestaan. "Het kan gewoon niet anders",
verzucht Meyer.

Deze week is Juf Liesbeth ziek. Door (wederom) veel flexibiliteit en bereidheid van collega’s om extra te
werken, hebben we deze week vervanging kunnen regelen. Ik hoop dat u hiermee ervaart dat wij ons
uiterste best doen de continuïteit te waarborgen en het ongemak voor u tot een minimum te beperken.

Unicefloop zaterdag 13 april
De Unicefloop in Hoorn is de grootste van heel Nederland! Het heeft de meeste deelnemers en de
opbrengst is ook het grootst. Daar zijn wij geweldig blij mee en daar mogen we ook trots op zijn.
Vorig jaar is het monsterbedrag van ruim € 33.000,- opgehaald. Geweldig!
Met dat geld heeft Unicef heel veel gedaan. Unicef heeft het geld kunnen besteden aan de vele
vluchtelingen die opgevangen moesten worden.
Het thema van 2019 is: Kinderen op de vlucht
In de hele wereld zijn miljoenen kinderen op de vlucht, bijvoorbeeld omdat het in hun land oorlog is. Ze
krijgen daardoor niet de zorg die kinderen nodig hebben, zoals goede voeding, schoon water, kleding en
onderwijs. UNICEF doet hier wat aan en onze school kan meehelpen!
De Unicefloop is een gesponsorde wandeltocht van 5,10 of 15 km waarbij kinderen geld bijeen brengen
door zelf sponsors te zoeken voor elke gewandelde kilometer.
Start en finish van de Loop zijn bij de schouwburg ‘Het Park’. De start voor de 5 en 10 km vindt plaats tussen
9.00 en 11.00 uur en voor de 15 km tussen 9.00 en 10.00 uur. De route is net als vorig jaar richting Grote
Waal en de kinderboerderij (5 km), richting Dwaalpark (10 km) en richting Scharwoude (15 km).
Wat zijn jullie gelopen kilometers waard?
Voor 5 euro geef je een kind een warme deken.
Voor 10 euro geef je 10.000 liter schoon water.
Met 20 euro geef je een familie een pakket met zeep, handdoeken,
tandpasta, tandenborstels en schone kleren.
Voor 50 euro geef je 147 kinderen een inenting tegen polio. Dat is een
gevaarlijke ziekte, waardoor kinderen verlamd kunnen raken.
Bij de schouwburg zal weer van alles te beleven zijn: er is een
springkussen, je kunt je laten schminken, er zijn verschillende
muziekoptredens en er is een ballonnenclown.

Tijdens de tocht krijgen de deelnemers een traktatie en na afloop een medaille of schoentje voor aan de
medaille. Juf Alette en juf Patricia zijn in de schouwburg aanwezig om alle kinderen op weg te helpen en om
na afloop de medailles uit te reiken.
Ook ouders, opa’s en oma’s en andere familieleden zijn van harte welkom om mee te lopen. Zij kunnen zich
op de dag zelf in de schouwburg inschrijven voor de wandeling tegen betaling van € 5,Voor meer informatie over het thema ‘kinderen op de vlucht’’ kunnen ook een kijkje worden genomen op
de site van Unicef: www.unicef.nl of de facebookpagina: www.facebook.com/unicefhoorn

Teamverjaardag
Aanstaande vrijdag is het zover; feest op school! Alle juffen en meester vieren
dan samen hun verjaardag.
Voor dit feest kunnen we nog een aantal helpende handen gebruiken. U kunt
zich bij de leerkracht van uw kind of via digiduif / social school opgeven.
Helpt u mee deze dag tot een groot feest te maken???
Alvast hartelijk dank!

Studiedag 15 februari
Op een paar onderdelen na zijn alle CITO-toets-onderdelen keurig
afgenomen. De komende week worden alle toetsen nagekeken en in
ons leerlingvolgsysteem ingevoerd. Daarna begint het analyseren van
de resultaten. Dit doen wij met elkaar op 15 februari. Alle kinderen zijn
die dag vrij. We kijken dan naar de resultaten per bouw, klas en
leerjaar. Op basis daarvan plannen we de inhoud van het onderwijs
voor de komende maanden, of stellen we de planning bij. Tijdens de 10
minuten gesprekken wordt de ontwikkeling en werkhouding van uw kind met u besproken.
Uiteraard komen dan ook de Cito-resultaten aan bod.

Vakantiespelen
Kom sporten, spelen, springen en knutselen tijdens de
voorjaarsvakantie!
Het thema is: Diep in de zee!
Ben je tussen de 4 en 12 jaar? Kom dan meedoen van 11.00 –
15.00 uur.
De toegang is gratis.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

MFA De Kreek
Sporthal De Kers
Sportcentrum De Opgang
Sporthal De Grote Waal
Sportcentrum De Vredehof

Cultuurpas
Doe mee met bijv. dansen, tekenen of muziek maken en ontdek wat jij leuk vindt! Kijk snel op
www.sportencultuurhoorn.nl en geef je op!
Voor kinderen van groep 3 t/m 8, die mee willen doen aan een 4-weekse activiteit voor 10 euro totaal!
Jeugdsportpas
Een nieuwe sport uitproberen? Ga dan snel naar www.sportencultuurhoorn.nl en geef je op!
Bootcamp, Rugby, Kanovaren en nog veel meer sporten!
Voor kinderen van groep 5 t/m groep 8, die mee willen doen aan een cursus van 6 weken voor 10 euro
totaal!

Agenda
Vrijdag

8 februari

Teamverjaardag

Donderdag

14 februari

Valentijnsdag

Vrijdag

15 februari

Studiedag , alle kinderen vrij

16 t/m 24 febr.

Voorjaarsvakantie

vanaf 25 febr.

Oudergesprekken

