Nieuwsbrief
Nieuwsbrief
eind
september
eind
september2017
2017
Hiep, hiep hoera!
Gefeliciteerd aan
de jarigen!
25-09 Kayley gr.4
26-09 Berend gr.5
27-09 Lotus gr.2
27-09 Katlego gr.2
29-09 Arne gr.5
01-10 Farahnaz gr.7

Groepsvorming

02-10 Aurélie gr.6

Kalender
20 – 22 sept.
21 sept.
27 sept.
4 okt.

5 okt.
10 okt.

Schoolkamp groep 8
Schoolreis groep 3 t/m 7
Keet in de kerk groep 5/6
Dierendag, knuffels mogen
mee!
Keet in de kerk groep 5/6
Staking en Jaarvergadering
Maandviering groep 5/6

Leuke traktatie
van Julian

Staking
Zierikzee, Dinsdag 19-9-2017
Beste ouder(s), verzorger(s),
Het is u allen vast niet ontgaan: het primair onderwijs maakt zich ernstige zorgen over de toekomst van
het onderwijs en daarmee van uw kind. Deze zorgen hebben we uitgesproken naar de politiek in Den
Haag en onderstreept met een prikactie in juni j.l. Een breed onderwijscollectief, verenigd in PO-in-actie,
roept nu nogmaals op om het signaal naar de politiek dik te onderstrepen, door op de dag van de leraar (5
oktober a.s.) het werk neer te leggen.
PO-in -actie heeft een helder manifest aan de politiek overhandigd: de toekomst van het onderwijs is in
het geding! Door de enorme werkdruk en o.a. lage salarissen, zijn veel leerkrachten afgelopen jaren het
onderwijs uit gestapt en helaas komen er veel te weinig nieuwe leerkrachten bij. Dit heeft er toe geleid dat
we nu al (ondanks de krimp) met een lerarentekort kampen en dat dit de komende jaren schrikbarend zal
groeien. Ook nu bij de start van het schooljaar lopen we er al tegen aan dat er te weinig invallers zijn en
kunnen vacatures moeilijk vervuld worden. Kunnen we in de toekomst nog wel een leerkracht voor elke
groep garanderen?
Al eerder hebben we laten merken aan u dat wij als Radarscholen het manifest van PO-in-actie van harte
onderschrijven! Daarom deden we in juni met de prikactie mee. Nu PO-in-actie oproept tot staken op 5
oktober, heeft Radar zich bezonnen wat het antwoord op deze oproep moet zijn.
Radar ondersteunt volmondig het manifest en heeft haar leerkrachten gevraagd een persoonlijke keuze te
maken. Iedereen heeft daar – in alle openheid, eerlijkheid en met respect naar elkaar – een keuze in
gemaakt. Na inventarisatie van deze keuzes bleek opnieuw dat de zorg breed wordt gedragen. Het
middel van staken wordt echter verschillend beleefd en daardoor ook verschillend in gekozen. Die ruimte
mag er zijn en daar wordt met respect mee om gegaan. Wel blijkt dat een grote meerderheid van de
leerkrachten er voor kiest het werk neer te leggen. De anderen die niet voor staken kiezen sluiten zich –
vanwege de inhoud - wel bij de collectieve keuze aan. Dat betekent dat op 5 oktober alle Radarscholen
gesloten zijn. Veel leerkrachten zullen die dag gebruiken om hun werkdruk te verlagen door taken op te
pakken die anders blijven liggen.
Radar zou het manifest graag wat breder zien en ook aandacht vragen voor andere, als
onderwijsondersteunende functies in het onderwijs. We vragen uw begrip en steun in onze keuze.
We verwachten dat u die dag uw kind(eren) thuis houdt en/of zelf voor opvang zorgt. Wellicht kunt u
elkaar daarin helpen. Voor opvang kunt u ook bij uw opvangorganisatie (Kibeo) terecht. Mocht het bij u
echt niet lukken uw kind(eren) op te vangen, neem dan contact op met de directeur.
Nogmaals vragen wij uw steun voor onze collectieve keuze de dag van de leraar dit jaar te gebruiken om
onze zorg dik te onderstrepen met deze actie. We hopen van harte dat de politiek dit signaal oppakt t.b.v.
de toekomst van het – voor ons - mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het
algemeen, maar vooral voor de toekomst van uw kinderen en de generaties die volgen!
Voor vragen en opmerkingen over deze brief kunt u contact met ondergetekende, of de directeur van uw
school opnemen. Vriendelijke groet, Mede namens alle directeuren, Clemens Pronk
Algemeen directeur cpronk@radarscholen.nu

Ouderinformatieavond
Op 5 oktober staat onze jaarlijkse ouderinformatieavond / jaarvergadering gepland. Een moment
georganiseerd door Ouderraad, Medezeggenschapsraad en Team om u bij te praten over de
ontwikkelingen op school. Ondanks de staking overdag willen we deze avond toch graag door laten gaan.
Vanaf 19.45 uur is er een gezellige inloop met koffie en thee. Om 20.00 uur begint het korte officiele
gedeelte waarbij nieuwe leden in de MR en OR zullen worden voorgesteld en waarbij afscheid wordt
genomen van Monica en Belinda als Ouderraadsleden en van Marie-Jose als lid van de Medezeggenschapsraad. Daarna staan de onderwerpen ‘Andere Schooltijden’ en ‘Gepersonaliseerd leren’ op de
agenda. Zoals elk jaar ligt er ook een ludiek ouderbedankje voor u klaar, als dank voor alle ontvangen
ouderhulp van het afgelopen schooljaar. Vanaf a.s. donderdag zullen de achterliggende documenten
vanuit de OR en MR (jaarverslagen, zittingsschema’s en begroting) op de website van de school te
vinden zijn. Mocht u vragen hierover hebben, dan kunt u hiervoor bij de voorzitters van de raden terecht.

Huiswerk
Graag houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen omtrent huiswerk zoals deze ook op de
informatieavond in de groepen naar voren is gekomen. Uit divers onderzoek blijkt dat het effect van het
thuis maken van schoolwerk niet altijd zo groot is als we hopen. Wij hebben onze aandachtspunten voor u
op een rijtje gezet.
• Al het leren gebeurt in principe op school.
• Herhaling van het geleerde thuis kan handig zijn. Automatisering van bijv. tafels, woordjes etc. heeft
meer effect als het elke dag even geoefend wordt.
o In groep 1-2 is het handig als u uw kind veel voorleest en rijm- en telspelletjes doet.
o In groep 3-4 is het erg belangrijk dat u veel leest met uw kind, het klokkijken oefent evenals de
eerste start met de tafels.
o In groep 5-6 is het oefenen van de digitale tijd belangrijk en gaat het oefenen met de tafels
door. Bij topografie komen een aantal belangrijke plaatsen aan de orde waarvan het fijn is dat u
ze even samen oefent. In groep 6 is daarnaast het typen een belangrijke vaardigheid die de
leerlingen thuis gaan oefenen.
o Vanaf groep 7 bereiden we onze leerlingen voor op het VO, waar het kunnen plannen,
woordjes/plaatsen leren en zelfstandig werken belangrijk zijn.
• We streven naar huiswerk-op-maat, waarbij leerlingen die meer aankunnen of vragen, dit evt. krijgen
in de vorm van bijv. extra Engels (boekjes lezen oid), zonder dat het veel nakijkwerk van de leerkracht
vraagt.
• Als we op school bezig zijn met een specifiek thema, is het altijd leuk als u uitstapjes / informatieve
boeken of anderzijds informatie met uw kind deelt.
• Op de website kunt u achtergrondinformatie terugvinden m.b.t. onze Wereldorienterende vakken, en
ook spelling en taal.

Ouderportaal
Via ons administratie- en leerlingvolgsysteem Parnassys is er de mogelijkheid dat u als ouder thuis kunt zien welke
cijfers uw zoon/dochter heeft gehaald en ook wat de namen en adressen van klasgenootjes zijn. Altijd handig! Als
het goed is heeft elke ouder (in de voorgaande jaren) een mailtje ontvangen met een inlognaam en – code. Soms
raken deze codes kwijt of werkt het niet meer goed. U kunt altijd even bij juf Marja langskomen zodat zij samen met
u kan kijken wat er aan de hand is, of u een nieuwe code doen toekomen.

Verlof aanvragen
Zoals u mogelijk weet is het aanvragen van verlof een serieuze zaak. Volgens de leerplichtwet mogen
leerlingen alleen onder speciale condities lessen verzuimen. Op onze website staat de verlofregeling
uitgewerkt en kunt u ook de aanvraagformulieren hiervoor vinden. Houdt u er bij de aanvraag rekening
mee, dat overleg met de leerplichtambtenaar soms nodig is en dat hier tijd overheen gaat. Voor een
‘gepland’ verlof wordt een aanvraagtermijn van 6 weken vooraf aangegeven. U kunt de volledige

ingevulde formulieren (indien nodig ook voorzien van werkgeversverklaring of verklaring eigen bedrijf) bij
Cindy inleveren, die een terugkoppeling naar u zal verzorgen.

Fietsenkeuring groep 5-6
Ieder jaar maakt onze school gebruik van het aanbod van VVN om de fietsen van onze kinderen te
keuren. Dit in het kader van de verkeersveiligheid, verkeerseducatie en om het jaar het verkeersexamen
in groep 7-8. Donderdagochtend 12 oktober worden de fietsen van de leerlingen uit groep 5-6 door VVN
op school gekeurd. Wilt u eraan denken dat uw zoon/dochter die dag met zijn/haar fiets naar school
komt?

Startdienst
Tijdens de startdienst is er een collecte gehouden om mensen te steunen in Bangladesh, Nepal en India.
Via het Rode Kruis is er hulp bij alle ellende, ontstaan door de overstromingen. De opbrengst van de
collecte is € 276. Iedereen wordt hartelijk bedankt voor de bijdrage.

Schoolreisje groep 3 t/m 7
Donderdag 21 september gaan de groepen 3-7 gezellig op schoolreisje naar Drievliet. Deze dag gaan de
kinderen in groepjes op pad. De kinderen van groep 7 mogen met twee begeleiders zelf door het park.
We vertrekken echt om half negen met de bus vanaf school. De kinderen mogen vanaf 08.15 uur naar
hun klas om een polsbandje en een school- t-shirt aan te trekken. Rond half 6 verwachten wij weer terug
op school te zijn. De kinderen mogen wat geld meenemen, maar niet meer dan € 6,00. Ook mogen er
“een paar” snoepjes meegenomen worden. De kinderen nemen zelf hun lunch en wat te drinken mee. Wij
verheugen ons op een mooie, stralende en gezellige dag! Als we langer dan een kwartier vertraging
hebben, houden we u via mail op de hoogte.
• Wanneer? Donderdag 21 september
• Hoe laat? van 08.30 – ongeveer 17.30 uur
• Waar? Onder de Wieken en Drievliet
• Wat moet er mee? - wat tussendoortjes - drinken - lunchpakket - een goed humeur - goede
wandelschoenen
• Wat mag er mee? - geld (max. €6,00) - snoepjes (niet te veel) - bij slecht weer wat regenkleding.
• Het noodnummer: 06-11640373 (Monica Verweij)

Blokfluiten
Kom je bij ons spelen?
De scholen zijn weer begonnen zo ook de muziekvereniging Witte van Haemstede. Het is leuk om na
schooltijd met iemand af te spreken en samen te spelen. Even geen school. Zomaar iets leuks gaan
doen. Wij van de harmonie van de Witte van Haemstede zouden het heel leuk vinden als je eens met
ons afspreekt om te komen spelen. Wij hebben weer plaats voor nieuwe leerlingen.
Dit geldt zowel voor blokfluit (vanaf groep 4), als voor koperblaasinstrumenten, houtinstrumenten
en slagwerk ( beiden vanaf groep 6). De blokfluitgroep gaat van start op 25 september
maandagmiddag meteen na schooltijd 15.15 uur, locatie schoolgebouw Onder de Wieken of de
Kirreweie, deze gaat o.l.v. Bertha Boot alt saxofiste, klarinetiste en Janneke van der Wekken
fluitiste bij de Witte van Haemstede. De lessen worden in groepsverband gegeven, maximaal 10
kinderen per schooljaar. Kosten blokfluitles € 50,00 per seizoenjaar. Het aantal lessen gaat gelijk
met het schooljaar mee tot begin voorjaarsvakantie 2018. Nieuw is blokfluit en lesmethode krijg je
te leen van de muziekvereniging. Wil je meer weten, neem dan contact op met: Bertha Boot of
Janneke van der Wekken, berthaboot@zeelandnet.nl. Wij hopen dat je de 25e er bent om alles door
te spreken samen met je vader of moeder of je broertje of zusje want wij zijn er dan ook.
Groeten Janneke en Bertha

Kinderboekenweek
Van 4 t/m 13 oktober is het weer kinderboekenweek! Dit jaar willen we een boekenmarkt voor en door
kinderen houden. We doen dit op donderdag 12 oktober van 14.45 -15.45 uur. De kinderen mogen
boekjes meenemen die ze willen verkopen, deze moeten dan thuis alvast geprijsd zijn. Ook neemt ieder
kind z'n eigen kleedje mee waar de boeken op uitgestald kunnen worden. Het is ook handig om de
kinderen wat wisselgeld mee te geven. Vanaf 15.15 uur zijn natuurlijk ook alle ouders welkom om leuke
boeken uit te zoeken en te kopen en zal ook boekhandel De Vries met een boekenkraam in de hal
aanwezig zijn. U bent van harte uitgenodigd om langs te komen.

Pleintjesactiviteiten SMWO
De Pleintjesacitiveiten vanuit het SMWO zullen vanaf donderdag 12 oktober weer op het schoolplein
worden georganiseerd. We horen hier snel meer over!

