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Staking 14 februari 2018. Laat de ouders glanzen !
Vorige week is bekend gemaakt dat er het voornemen is om op woensdag 14 februari opnieuw te gaan
staken. Dit betreft het primair onderwijs in Groningen, Friesland en Drenthe. Naar aanleiding van dit bericht
hebben we binnen de school een peiling gedaan onder de medewerkers. Daar is uitgekomen dat de staking
vrijwel unaniem wordt ondersteund, als deze op woensdag 14 februari georganiseerd gaat worden.
De collega’s gaan naar een bijeenkomst in Groningen.
Aan de oproep om samen met ouders deze ochtend met andersoortige activiteiten in te vullen, heeft geleid
tot een gevarieerd aanbod voor de kinderen van groep 1 t/m 8.
De school is open vanaf 8:30 uur en de activiteiten beginnen om 9:00 uur.
De ochtend duurt tot 12:00 uur en daarna kunnen de kinderen naar huis of naar de kinderopvang.
Trefwoord
Week 5 t/m 7 (29 januari t/m 16 februari): Je krijgt wat je verdient
■ Inhoud: Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je krijgt? Over gelijke en ongelijke behandeling,
over beloning en straf. Over een kans verdienen voor een nieuwe toekomst.
■ Bijbel: Schulden bij de koning (Matteüs 18); Arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20); De talenten (Matteüs
25); Het ongeluk met de toren (Lucas 13); De boom zonder vruchten
(Lucas 13); Zacheüs (Lucas 13)
Nieuws groep 1,2 en 3
We hebben de afgelopen weken over de dagen en seizoenen gewerkt. Het blijft lastig hoor om te onthouden
welke dag het vandaag is. We blijven oefenen. Het thema voor de komende periode is ‘Reis naar de maan’.
De kinderen vinden het een heel interessant onderwerp. Het is natuurlijk ook niet niks, zo’n reisje naar de
maan.
Enkele kinderen van groep 1 hebben een formulier gekregen voor een logopedisch onderzoek. Wilt u dit voor
woensdag 14 februari inleveren?
Groep 3:
Kern 5 is afgerond en wij zijn gestart met kern 6 “Wat komt er uit een ei?”. De doelen in deze kern zijn; het
leren van de woorden geit, uil, pauw, duif en ei. De kinderen kunnen de wisselrijtjes vlot lezen en begrijpen
eenvoudige verhaaltjes. Daarnaast krijgen de kinderen dagelijks een klein dictee.
Voor rekenen zijn we gestart in een nieuw werkboek. Deze heeft een lesopdracht en een steropdracht. Door
middel van de planning kunnen ze zien welke bladzijde er gemaakt moet worden. We zijn nog steeds aan
het oefenen met splitssommen en het automatiseren van het optellen en aftrekken.
Het ophalen van de kinderen van groep 1,2 en 3:
Omdat er meer ouders hun kinderen opwachten bij de bankjes, is het daar heel druk en onoverzichtelijk voor
de kinderen en juf.

We willen u vragen om de kinderen op te wachten voor de ramen van de bibliotheek? Hier heeft u meer
ruimte en is het voor ons overzichtelijk.
Wilt u voor de komende tijd boterbakjes met deksels sparen en die inleveren bij de juf.
Op 21 en 22 februari zijn er de 15minuten gesprekken. Hiervoor krijgt u nog een uitnodiging.
.
Bericht van de Activiteitencommissie
Beste mensen,
Hebben jullie je al opgegeven voor het pannenkoekenbakken?
Zo niet? Het kan nog tot en met aanstaande maandag.
We horen graag van je!
Groeten van de activiteitencommissie.

Nieuws uit groep 4,5,6
De datum voor een bezoek aan het Drents museum en is eindelijk bekend.
23 maart vertrekken we om 8.15 uur naar Assen en hopen om 12.15 uur weer op school te zijn.
De cito toetsen zijn inmiddels afgerond en voor komende week staat de bloktoets van blok 4 rekenen op het
programma.
De kinderen zijn druk bezig om alle doelen op de doelenmuur te bestuderen en zich eigen te maken.
Leesvirus
Met de kinderen uit groep 5 en 6 zijn we begonnen met het leesvirusproject.
Kinderen die meedoen aan Leesvirus krijgen meer plezier in lezen, leren om hun eigen mening te formuleren
en worden vaardiger op de computer. Leesvirus zorgt voor een intensief contact tussen school en bibliotheek
en wordt al enkele jaren met succes uitgevoerd in Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel. Het project
wordt afgesloten met het leesvirusproject in de bibliotheek.

Nieuws uit groep 7 en 8.
Maandag 12 februari is er voor groep 7 en 8 een les in het kader van het schoolpreventieplan.
Het thema van de les is; “iedereen is anders”.
Dinsdag 13 februari is er voor groep 7 en 8 een voorstelling in de Hofpoort te Coevorden.
We vertrekken om 9.00 uur en om 11.20 uur zijn we terug. Een bus van Lanting reizen komt onsophalen. Zij
brengen ons ook weer terug.
De voorstelling heet …..
Een buik van wol
Tussen de herinneringen in het hoofd van Mevrouw Catharina wonen
Toon en Kato.
Ze houden alles op orde en zorgen ervoor dat er nooit een herinnering
verloren gaat.
Dat doen ze hun hele leven al. In het begin was het hier kaal, een baby
herinnert zich nog niks. Inmiddels heeft zich hier een heel leven
verzameld.
Morgen viert Mevrouw Catharina haar 90ste verjaardag. Toon en Kato
willen haar verrassen. Ze hebben taart en liedjes, maar geen cadeau.
‘Een buik van wol’ is een poëtische, beeldende
muziektheatervoorstelling over hondjes, heimwee en sneeuw. Over
verliefd worden, breien en kwijtraken. Maar hoe kwijt kan iets zijn als je
het met dichte ogen nog steeds kan zien?

Musical
Afgelopen donderdag hebben we de rollen verdeeld voor de musical. De komende tijd
kunnen de kinderen de teksten gaan leren. Dit jaar gaan we naar de camping. En
natuurlijk gaat er van alles mis. Wat? Dat gaan we natuurlijk nog niet verklappen.
Woensdag worden de kinderen om 9.00 uur op school verwacht.
Om 12.00 uur zijn ze vrij.
Taalrijk
Afgelopen week hebben de kinderen het leerblad met de themawoorden mee naar huis
gekregen. Deze week krijgen ze het leerblad met de categorieën voor spelling mee.
De nieuwe woorden staan ook in BLOON. Dus thuis kan er weer geoefend worden.

Verjaardagen
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Van harte gefeliciteerd !

Belangrijke data komende periode
Februari
Woensdag 7 februari
Maandag 12 februari
Dinsdag 13 februari
Woensdag 14 februari
Maandag 19 februari
Woensdag 21 februari
Donderdag 22 februari
Vrijdag 23 februari
Maandag 26 februari t/m 2 maart

GMR Fiers
SPP Iedereen is anders gr 7 & 8
Voorstelling groep 7 & 8 in het Hofpoort
Mogelijke stakingsdag
Studiedag. Alle leerlingen vrij !
15-minutengesprek
15- minutengesprek
Rapport mee naar huis
Pannenkoekendag
Voorjaarsvakantie

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 23 februari 2018.

Coevorden, 06 februari '18
Beste ouder(s), verzorger(s),
Op woensdag 14 februari 2018 gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Noord-Nederland een dag
staken.
De leraren op uw school zijn van plan om op 14 februari voor een groot deel te gaan staken.
In deze brief wil ik u informeren over de doel en achtergrond van de aangekondigde staking.
Leerkrachten, schoolleiders, schoolbestuurders en andere medewerkers uit het basis- speciaal basis- en
(voortgezet) speciaal onderwijs maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst
van uw kinderen. De afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier
aandacht voor gevraagd aan de politieke partijen in Den Haag. Het kabinet heeft vervolgens een aantal
toezeggingen gedaan, maar die zijn helaas nog onvoldoende om goede oplossing te realiseren.
De werkgevers en werknemers in het primair onderwijs willen de aandacht van de politiek blijven vestigen op
de problemen. De partijen hebben daarom afgesproken om estafetteacties te organiseren. Die acties
beginnen op 14 februari in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. De organisaties betreuren het als
ouders last hebben van deze staking. Helaas is het nodig om actie te voeren, zodat we in de toekomst ook
goed onderwijs kunnen blijven geven aan uw kind(eren).
De situatie in het onderwijs is o.i. een maatschappelijk probleem aan het worden. Het dreigende tekort aan
leerkrachten is nu al voelbaar. Niet alleen is er een tekort aan invallers, Ook reguliere vacatures (bijvoorbeeld
ook voor de functie van directeur en intern begeleider) zijn steeds lastiger in te vullen. Daarnaast vraagt de
komst van Passend Onderwijs dat wij ons onderwijs anders gaan organiseren en er meer handen
(onderwijsassistenten) in de klas nodig zijn. Echter de bekostiging van het Ministerie voor zowel de inzet van
personeel als ook materieel (denk aan ict-hulpmiddelen) is al jarenlang niet toereikend. De werkdruk in het
primair onderwijs is hoog. Uit onderzoek blijkt dat 1 op 4 leraren rondloopt met burnoutklachten. Vergeleken
met andere beroepsgroepen is dit erg hoog. De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair
onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leraren zijn gestopt of uitgevallen.
Bovendien worden veel maatschappelijke problemen op het bordje van het onderwijs gelegd. Daar lopen we
niet voor weg; het zorgt wel voor een bredere aanpak dat vaak vanuit de scholen georganiseerd en geregeld
moet worden.
Kortom: het onderwijs staat voor een cruciaal punt. Zo doorgaan zonder dat er iets veranderd, is wegduiken
voor de problemen.
Zoals hierboven al is geschetst, zijn er te weinig nieuwe leraren bijgekomen. Dat betekent dat we niet meer
altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we
niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen vinden.
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen.
Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. Het is in Nederland vrij uniek dat werkgevers en
werknemers samen optrekken bij acties. In het primair onderwijs doen we dat nu wel, omdat de nood nog
steeds hoog is.
Wij vragen om uw begrip en steun voor deze staking. De toekomst van het onderwijs is in gevaar. Daar moet
echt iets aan gebeuren, zodat de kinderen op onze school kunnen blijven rekenen!
Met vriendelijke groet,
Namens de leerkrachten en directeur van uw school
Piet van Kesteren
Algemeen directeur Fiers
Piet.vankesteren@fiers.nu

