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PO in actie
Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten
van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en
de toekomst van uw kinderen.
De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor
gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten
zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort
dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.
In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie
(PO = primair onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de
werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten
bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige
verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf!
We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat
de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen
dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak
van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden
we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties
kinderen die gaan komen niet in gevaar.
U kunt ons steunen door de petitie te ondertekenen op www.pofront.nl.
Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie
en kennissen.

Wij laten u a.s. woensdag weten hoe wij mee gaan doen aan de prikactie van
dinsdag 27 juni!

Nieuwe collega
Na de zomervakantie hebben wij eerst 1,5 dag een vacature en
na de herfstvakantie nog eens 2,5 dag als juf Truus Crama met
pensioen gaat. Ik ben erg blij te kunnen vertellen dat juf
Annemieke Steenbeek ons team komt versterken. Zij heeft de
afgelopen maanden laten zien een goede leerkracht met oog
voor de kinderen en een fijne collega te zijn. Van harte welkom
juf Annemieke!
Zij zal na de zomervakantie eerst ouderschaps- en compensatieverlof invullen. Na
de herfstvakantie zal zij daarnaast de duo collega van juf Maartje worden en extra
ondersteuning in de (combinatie)groepen geven.
Juf Marieke Pauw zal vanaf die vakantie samenwerken met juf Connie Domburg.
Schoolreis en kleuterfeest
Toen om vijf voor half negen de pleinbel ging, leek de school
wel één groot piratennest te zijn geworden! Kleine en grotere
piraten liepen strijdlustig en enthousiast de school binnen.
Gelukkig maar dat ze er erg blij bij keken, ze hadden het zelfs
over feesten!!
Tot ’s middags werden er (piraten)spelletjes gedaan, werd in speeltuin
Vreugdeoord heerlijk gerend en geklauterd, waarna tenslotte in de speelzaal een
voorstelling werd gegeven. Dat het een erg leuke voorstelling was, kon je zelfs
buiten horen aan het geschater en gelach!
De groepen 3 t/m 7 hadden een heerlijke dag in dierentuin
Blijdorp. Wat een prachtige dierentuin is dat geworden. Tussen
speurtochten, wandelen ‘tussen de dieren’ en met verbazing
kijken naar al die bijzonderheden, was er ook nog een gezellige
speeltuin.
Zo was dinsdag 6 juni voor alle kinderen een geweldige belevenis met heel veel
plezier! Alle begeleiders hartelijk dank!
TSO - Belangrijke mededeling!
De facturen voor de TSO (overblijf) worden in de laatste week vóór de
zomervakantie gemaakt en verspreid. Maandag 3 juli, dinsdag 4 juli en
donderdag 6 juli zullen dan vooraf worden gefactureerd.
Wilt u eventuele wijzigingen (af- of aanmeldingen) voor deze dagen uiterlijk
vrijdag 30 juni 10.00 uur aan uw TSO coördinator doorgeven? Dan kan zij de
presentielijsten voor de laatste schoolweek alvast invullen en aan ons doorgeven.
Wijzigingen die na 30 juni worden doorgegeven, kunnen niet worden verwerkt in de
facturering. Zijn er na deze datum toch nog aanmeldingen dan wordt een tarief van
3,50 euro berekend.
Hartelijk dank voor uw medewerking. Namens TSO SCOPE, Annemarie Wassenaar en
Lia de Kok
De TSO van De Windroos is voor het komende schooljaar op zoek naar
invalkrachten. Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Kim
van der Maat – tel. 06 24220838.

Schoolraad
Ook dit schooljaar hebben de ouders van de Schoolraad
de school weer geweldig geholpen bij allerlei activiteiten
en commissies.
Het komende schooljaar zullen verschillende ouders de
SR, na lang te hebben meegedraaid, verlaten. Wij
hebben daarom dringend behoefte aan nieuwe ouders!
Dit is uw kans om deel uit te gaan maken van deze
gezellige, enthousiaste en hard werkende groep ouders!
Wilt u eerst meer informatie wat er van u verwacht wordt als SR lid, neem dan
contact op met de voorzitter Irene Bruijnes – tel. 06 43821246 of met Hans
Venema.
Goed Gedaan
Het thema deze en volgende week is ‘Wensen en dromen’.
We hebben het over fantasie en werkelijkheid, over wat kan
helpen om je fantasie te gebruiken en wanneer dat zou kunnen
helpen. De ouderbrief kunt u 16 juni verwachten.
Kind op Maandag

De Bijbelverhalen gaan de komende week over:
De apostelen gaan door, Handelingen 5:27-42
Filippus en de Ethiopiër, Handelingen 8:26-40
Saulus wordt geroepen, Handelingen 9:1-9
en in de week van 12 juni over:
Eneas wordt beter, Handelingen 9:32-35
Tabita wordt beter, Handelingen 9:36-43
Petrus wordt bevrijd door een engel, Handelingen 12:1-19

Jarige kinderen

12 juni
16 juni
19 juni

Belangrijke data
Wo. 15 juni
Di. 20 juni
Ma. 3 juli
Di. 4 juli
Vr. 7 juli

Mirthe Sanders
Sara Derksen
Sil Verdonk

Groep 7
Groep 4
Groep 5

-Koffie/thee-inloop.
-Studiedag team. Groepen 1 t/m 4 zijn vrij.
-Rapport ophalen.
-Afscheidsmusical groep 8.
-12.00 uur start van de zomervak. t/m zo. 20 aug

Contact:
Telefoon: 493269– website: dewindroos.scopescholen.nl – email:
dewindroos@scopescholen.nl
Wilt u spreken met de groepsleerkracht, de intern begeleider of de
directeur? Loop na de les even binnen, bel of mail voor een
afspraak.
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 23 juni 2017

