Nieuwsbrief – augustus 2018
Start schooljaar
Wat gaat het snel! We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer uitgerust
aan het nieuwe schooljaar kan beginnen.
Wij zijn druk bezig om alles klaar te zetten voor de eerste schooldag en kijken ernaar uit om
iedereen weer te zien.
Tot maandag!

Vakantie en vrije dagen:
Herfstvakantie
Kerstmiddag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

22 okt t/m 26 okt '18
20 dec ’18 vanaf 12.00 uur
24 dec '18 t/m 4 jan '19
25 feb t/m 1 mrt '19
19 apr t/m 3 mei '19
30 en 31 mei '19 (29 mei studiedag, kinderen vrij)
10 juni '19 (11 juni studiedag, kinderen vrij)
22 juli t/m 30 aug '19

Studiedagen. Kinderen zijn vrij.
10 okt '18
7 en 8 februari '19
29 mei '19 (dag voor hemelvaart)
11 juni ’19 (dag na Pinksteren)

Schoolreis
Op maandag 24 september gaan wij met de groepen 1 t/m 6 naar Europa’s grootste
speeltuin de “Linnaeushof te Bennebroek.
De kinderen worden op deze feestelijke dag op de normale tijd op school verwacht. In de
klas krijgen de kinderen een schoolshirt aan en worden ingedeeld bij een leerkracht/ouder.
De kinderen uit groep 5/6 lopen zelfstandig rond.
Om 9.00 uur vertrekken we met de bus naar het park. Om 15.00 uur brengt de bus ons weer
terug naar Koudekerk aan den Rijn. Wij hopen dan om ongeveer 15.45 uur/16.00 uur terug
te zijn bij school.
Bij mooi weer is de waterspeeltuin geopend. Wij beslissen in de week daarvoor of we hier
gebruik van maken. Dit hoort u nog van ons.
Wij verzoeken u uw kind een rugtas mee te geven met daarin:
 Drinken voor de hele dag.
 Een broodje voor de lunch.
 Snoepje en /of koekje.
 Regenkleding als er slecht weer voorspeld is.



Is het weer mooi genoeg en heeft u van ons bericht ontvangen betreffende het
zwemmen, dan mag er ook zwemkleding met een handdoek in de rugtas.
Alles voorzien naam!
De kinderen mogen geen mobiel of geld meenemen.
We willen u vragen om de kosten van het schoolreisje zo spoedig mogelijk over te maken
naar NL NL32 INGB 0004 2619 15 ovv de naam en groep van uw kind.
De kosten bedragen €24,- per kind.
Wij hopen op een gezellige en zonnige dag. Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u
bij de groepsleerkracht terecht,

Eten op school
Alle kinderen moeten zelf eten en drinken meenemen voor de pauze in de ochtend en de
lunch. Geen snoep, koek en chocolade. Ook frisdranken met
koolzuur mogen niet meegenomen worden. Wilt u het eten en
drinken in de bakken bij de klassen leggen?
Het zou fijn zijn als u de bekers en trommels voorziet van de naam
van uw kind. Dit voorkomt veel onduidelijkheid.
Om 14.45-15.00 uur hebben de leerkrachten een kwartier waarin
zij samen theedrinken en de dag bespreken. Als u de leerkracht wilt
spreken is dat fijn als u even via de mail of telefonisch een afspraak
maakt.
Gedurende het schooljaar worden ook de verjaardagen van de kinderen gevierd. We willen u
vragen te letten op de iets gezondere traktatie. Alvast bedankt!

Staking 12 september
Opnieuw vragen wij uw aandacht en steun voor een stakingsdag. We hebben in 2017 al een
prikactie (27 juni) en 2 stakingsdagen (5 oktober en 12 december) achter de rug. Vervolgens
is er een estafettestaking ingezet waarbij alle provincies na elkaar een dag staken. Op
woensdag 12 september zijn de provincies Zuid-Holland en Zeeland aan de beurt. Het POfront, waarin werknemers en werkgeversorganisaties verenigd zijn, blijft druk uitoefenen op
de politiek in het belang van het onderwijs.
Er is sinds de start van de acties wel iets gebeurd. Er is structureel 450 miljoen Euro
beschikbaar gesteld voor werkdrukvermindering. Er is een onderhandelaarsakkoord voor
een nieuwe –kortdurende- cao waarin een begin wordt gemaakt met het optrekken van
lerarensalarissen in de richting van het salarisniveau in het voortgezet onderwijs. Het door
de overheid beschikbaar gestelde bedrag van 270 miljoen Euro is echter niet voldoende. De
lerarensalarissen in het primair onderwijs blijven te ver achter ten opzichte van het
voortgezet onderwijs, waardoor het vak niet aantrekkelijk genoeg is.
In de nabije toekomst verwachten we een serieus lerarentekort met alle gevolgen van dien.
Op de scholen van Morgenwijzer is dat nu al merkbaar bij het rondkrijgen van de
personeelsformatie voor het nieuwe schooljaar en bij het zoeken naar vervanging voor zieke

medewerkers. Dat betekent dat bij ziekte van leerkrachten, groepen soms moeten worden
verdeeld, opgevangen worden door een onderwijsassistent of zelfs vrijaf krijgen. We willen
niet dat kinderen langdurig zonder leerkracht komen te zitten.
Wij zullen daarom nogmaals een duidelijk signaal moeten afgeven. De actiebereidheid is
groot. Het College van Bestuur van Morgenwijzer onderschrijft de argumenten van het POFront en adviseert de scholen 12 september gesloten te houden. Vele medewerkers zullen
gebruik maken van hun stakingsrecht en gehoor geven aan de oproep van vakbonden en
werkgevers om te staken.
Dit betekent dat ook onze school op woensdag 12 september gesloten is.
Staken is een middel waar we niet graag naar grijpen. Nu stoppen met actievoeren betekent
echter dat door een tekort aan leerkrachten, de kwaliteit van het onderwijs achteruit zal
gaan. Uiteraard zijn wij ons ervan bewust dat u (samen met heel veel andere ouders in
Nederland) geconfronteerd wordt met de gevolgen van deze actiedag. Dat betreuren wij,
maar vragen begrip voor het feit dat dit middel voor ons op dit moment de beste manier is
onze zorgen over het onderwijs aan huidige en toekomstige leerlingen onder de aandacht te
brengen.
Wij vragen u op woensdag 12 september zelf voor opvang van uw kind(eren) te zorgen.

Gym
Dit schooljaar gaan we twee keer per week gymmen: maandagmiddag en
woensdagochtend. We krijgen twee nieuwe gymleerkrachten: Justin Vink en Tom Zijlmans.
Zij starten pas in de tweede week!! Deze week zijn er dus nog geen gymlessen.

Oudervertelgesprekken
Op 11 en 20 september vinden weer de oudervertelgesprekken plaats. U krijgt hier nog
informatie over.

