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Beste ouders en verzorgers,
Op woensdag 6 november is er toch een onderwijsstaking gepland.
Ondanks dat wij als team ons erg zorgen maken over met name het
toenemende lerarentekort, staken wij niet en is de school open.
Misschien heeft u het al gehoord; Laura Buiting is in blijde verwachting
van haar tweede kindje. Wij verwachten dat Laura tot ongeveer half

AGENDA

maart 2020 op school is en daarna gaat genieten van haar zwangerschapsverlof. Van harte gefeliciteerd Laura, een hele fijne tijd gewenst.

Vrijdag 8 november; Schoolontbijt
Maandag 11 november; Jet Jansen jarig

Hartelijke groeten, Mandy van Ampting

Woensdag 13 november; Desiree
Kohinor afwezig, Laura Buiting vervangt.
Woensdag 13 november; In Social
Schools staan de tijden voor de oudergesprekken ter inzage.

Verjaardagskaarten en kerstkaarten
Geregeld zien wij dat er uitnodigingen worden uitgedeeld op het schoolplein of soms zelfs in de school. Wij willen u vriendelijk verzoeken dit
niet meer op het schoolplein of in de school te laten doen. Voor een

Zaterdag 16 november; Aankomst Sint
Maandag 18 november: In Social Schools
worden de tijden voor de oudergesprekken opengesteld voor
inschrijving.

aantal kinderen is het erg moeilijk wanneer zij niet uitgenodigd zijn en

Dinsdag 19 november; Fietscontrole
groep 6-7-8

andere kinderen er de hele dag vol van zijn dat zij wel mogen komen.

Dinsdag 19 november; OR vergadering

Dit zorgt in de groep vaak voor pijnlijke situaties. Als school hebben wij

Woensdag 20 november; MR vergadering

geen enkele bemoeienis met verjaardagspartijtjes en zouden het dan

Donderdag 21 november; Sportclinic
basketbal

ook erg op prijs stellen wanneer u voor een andere verspreiding van de
uitnodigingen zorgt. Dat geldt dadelijk ook voor het uitdelen van kerstkaarten. Wilt u ook deze kaarten niet ter verspreiding mee laten nemen
naar school? Alvast heel hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Schoolontbijt
Onze school doet vrijdag 8 november mee aan het Nationaal Schoolontbijt. U kunt uw zoon of dochter deze dag voor één keer zonder
ontbijt naar school sturen. Deze dag schuift de hele school samen
(groepsdoorbroken) aan tafel voor een gezond ontbijt en voor een leuke
les over de beste start van de dag. Zo leren de kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk elke dag ontbijten is en wat je ‘s ochtends
het beste kunt eten. De rest van het jaar ontbijten ze natuurlijk thuis.
Helpt u mee om dat zo gezond mogelijk te maken? De leerlingen nemen
zelf de volgende spullen mee voor het ontbijt: bord, beker, bakje
voor yoghurt, bestek. Het is handig om dit alles bij elkaar te knopen
in een theedoek. Zo kunnen de leerlingen het gemakkelijk weer opruimen zonder dat hun hele tas vies wordt.

Maandag 25 november; deze week facultatieve oudergesprekken en voorlopig
advies groep 8. U krijgt hier via Social
Schools bericht over.
Woensdag 27 november; Sint activiteit in
alle groepen.
Woensdag 27 november; Desiree
Kohinor afwezig, Laura Buiting vervangt.
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Fietscontrole groep 6-7-8
Op dinsdag 19 november vindt op onze school voor de groepen 6-7-8 de jaarlijkse fietscontrole plaats. De leerlingen van deze groepen komen die dag met de fiets naar school. Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland
zullen een fietscontrole uitvoeren. Op de volgende website kunt u vinden aan welke punten de fiets dient te
voldoen: https://examen.vvn.nl/fietscheck Onder alle goedgekeurde fietsen van de gemeente Zevenaar zal een

nieuwe fiets verloot worden.

Sinterklaasviering
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Binnenkort ontvang u via Social Schools meer informatie over
deze dag.

Facultatieve oudergesprekken groep 1 t/m 7 en voorlopig advies gesprek groep 8.
In de week van 25 tot 29 november zijn de facultatieve gesprekken voor groep 1 t/m 7. Wij vinden het belangrijk
dat elke ouder voor de kerstvakantie minimaal 1 gesprek over zijn/haar kind op onze school heeft gehad. Voor
groep 8 zijn de voorlopige adviesgesprekken voor het Voortgezet Onderwijs alleen voor de ouders. De definitieve
gesprekken voor het VO zijn met het kind erbij.
Vanaf woensdag 13 november kunt u zien welke tijden beschikbaar zijn. Vanaf 18 november staan de tijden
open voor inschrijving. Via de volgende pagina kunt u zien hoe het inschrijven en wijzigen van de gesprekken
werkt. https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/sections/360002331512-Oudergesprekken
Staking 6 november, onze school is open, er is gewoon les!
Het is onrustig in onderwijsland.
Aanstaande woensdag vindt toch een landelijke onderwijsstaking plaats.
De leerkrachten van de Sint Franciscusschool staan achter deze actie, maar hebben gezamenlijk besloten hieraan
niet mee te doen. Wij denken niet dat de gestelde doelen (lerarentekort, werkdrukverlichting en gelijktrekking
van salarissen) bereikt worden door één dag te gaan staken. Dit hebben we in het verleden al meerdere malen
gedaan, met helaas niet het gewenste resultaat. Mochten er in de toekomst andere acties gewenst zijn, dan
gaan we ons opnieuw hierover beraden.

Wij steunen de actie wel, want we vinden:
* Het belangrijk dat ouders zich meer bewust worden dat ook op onze school lerarentekorten gaan ontstaan;
* De éénmalig toegekende middelen voor 2020/2021 ontoereikend om de bovenstaande doelen te bereiken;
* Dat er structureel meer gelden voor onderwijs vrij moeten komen, zodat we kwalitatief goed onderwijs
kunnen blijven bieden.
We hopen op jullie begrip en steun, want ons inziens dragen ouders én leerkrachten gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het onderwijs (en dus de toekomst) van onze kinderen.

