Nieuwswijzer
februari 2020
Belangrijke data:
3 t/m 6 februari: Inschrijven voor rapportgesprekken
14 februari: studiedag; kinderen zijn vrij
17 t/m 21 februari: Rapportgesprekken
21 februari: Carnavalsviering
24 t/m 28 februari: Carnavalsvakantie

Formulier ‘verantwoordelijkheid overdragen’
Met de Groet Uit de Groep van 20 januari ontving u het formulier m.b.t. het overdragen van
verantwoordelijkheid. De bedoeling is dat dat formulier bij incidentele en/ of structurele activiteiten wordt
ingevuld. Het hoeft dus enkel te worden ingevuld als er een eenmalige activiteit gepland is waarvoor
verantwoordelijkheid moet worden overgedragen of een structurele activiteit, zoals wekelijks bezoek aan
de Lover- of Lambertuslocatie (thematisch werken of rataplannen).
Waarom acties in het onderwijs echt nodig zijn
Afgelopen weekend was voor een gedeelte van de Nederlandse basisschoolleerlingen een lang weekend.
Voor de meeste kinderen een fijn extraatje, voor een aantal ouders/ verzorgers kost het hoofdbrekens om
de opvang geregeld te krijgen. We hebben daar vanuit ouders/ verzorgers verschillende reacties ontvangen
die uiteen liepen van “onze kinderen zijn de dupe” tot “vervelend, we begrijpen het en wat kunnen wij als
ouders doen??” We onderschatten het probleem waarmee we ouders/ verzorgers ‘opzadelen’ niet maar het
weerhoudt ons team ook niet de schouders te zetten onder de (huidige en toekomstige) kwaliteit van het
onderwijs. Een sector waarin problematieken zich met rasse schreden verdiepen en waar de ingewikkelder
wordende klus met steeds minder gekwalificeerde mensen geklaard moet worden. Meer en meer blijkt dat
de ernst van het probleem in het onderwijs op alle niveaus erg wordt onderschat. In het onderwijs van
vandaag de dag, waar alles om kwaliteit draait, voorzien we juist dat er op dat gebied klappen (gaan) vallen.
De bewaarschool van vroeger is echt al lang verleden tijd en alle professionals in ons onderwijs willen
niets liever dan de kinderen niet de dupe laten zijn van achtergebleven beleid. Vanuit het onderwijsveld
worden de problemen immers al veel langer voorspeld maar bij de regeringspartijen die de laatste
perioden verantwoordelijk waren voor onderwijs lijken die noodkreten het ene oor in en het andere oor
rechtstreeks weer uit te zijn gegaan.
Als Lambertus-Loverteam conformeren we ons niet zomaar aan elke actie waartoe we worden
opgeroepen. We gaan er kritisch en creatief mee om maar niks doen is voor ons geen optie. Vorige keer
bedachten we de ‘dag andersom’ en nu hebben we voor ons zelf een pittig programma opgetuigd om
daadwerkelijk een van de problemen (werkdruk) het hoofd te bieden. We legden dus beide dagen niet het
werk neer maar benutten die tijd om goed na te denken en te brainstormen over hoe we de
onderwijskwaliteit die we nastreven ook daadwerkelijk kunnen verwezenlijken zonder dat professionals
aan het vele werk onderuit gaan. Kwantiteit heeft n.l. grenzen, kwaliteit niet!!
En…………….. het probleem in de randstad is nog nijpender dan bij ons. Dat is echter wel ons voorland waar
we ons terdege op moeten voorbereiden. De medaille heeft ook een keerzijde. Zie het voorbeeld van hoe
wij onlangs met het probleem van ‘geen beschikbare vervanging’ omgingen. Vorige maand was een van de
leerkrachten van groep 4 en vervolgens is een van de leerkrachten van groep 7 de hele week ziek. De regel
bij geen beschikbare vervanging is dat we de groep dan één dag opvangen en dat die groep max 2 dagen
thuis blijft. Duurt het langer, dan gaan leerkrachten van groep wisselen en worden andere groepen naar
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huis gestuurd. Maar, lang leve onze duopartners die met enige creativiteit hun huishouden draaiend wisten
te houden en zijn komen werken. Het is geen moeten maar wel heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel fijn dat ze
dat doen!! Onlangs hebben we zelfs een van onze gepensioneerde leerkrachten voor de groep gehad. En ja,
voor hetzelfde geld waren beide groepen 2 dagen thuis geweest. Waren de kinderen dan minder de dupe??
Daar denken wij toch echt anders over!! Dat is voor menig ouder niet zichtbaar maar het gebeurt wel.
En dan ontstaat blijkbaar het beeld dat kinderen de dupe worden omdat wij het beste voor hebben met het
onderwijs van nu en van de toekomst. We benaderen het liever op de langere termijn dan ons blind te
staren enkel op de problemen en de korte termijnoplossingen van nu. Volgens ons is het onderwijs met de
langere termijn- blik erg veel meer gediend dan met het huilen om de situatie in het hier en nu.
Vakantierooster 2020-2021
Het vakantierooster van komend schooljaar is op Prodas-niveau voorgesteld en de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad heeft daarmee ingestemd. Daarmee is het vakantierooster vastgesteld. Op
schoolniveau is nog een aantal studie-/ vrije dagen in te plannen. Die staan op de volgende vergadering
van de Medezeggenschapsraden op de agenda. Daarover hoort u snel meer.
Eerste schooldag
24 augustus 2020
Herfstvakantie
19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Carnavalsvakantie
15 t/m 19 februari
2e Paasdag
5 april 2021
Koningsdag
27 april 2021
Meivakantie
3 t/m 14 mei 2021
2e Pinksterdag
24 mei 2021
Zomervakantie
26 juli t/m 3 september 2021
Onbezorgd naar school/ zorg op school
We willen allemaal dat kinderen onbezorgd naar school gaan. Lekker in je vel
zitten is heel belangrijk om tot leren te komen. We ’zorgen’ voor elke leerling
zo goed als we kunnen. De leerkracht in de klas is daar dagelijks mee bezig.
Onder andere door de kinderen het juiste aanbod te geven, door aandacht te
schenken aan ieder kind, door het versterken van de sociale contacten binnen de groep…….. enz. enz.
Wij, Suzanne Aarts en Ilse Joosten, zijn intern begeleiders. We zijn continu bezig met de zorg op school.
Waar houden we ons dan mee bezig? We zijn voor deze taak speciaal opgeleid en worden ervoor
gefaciliteerd. Wat houdt dat precies in, de juiste zorg voor ieder kind? Hoe zijn bepaalde dingen
georganiseerd op school rondom zorg?
We willen u als ouder/verzorger daarover graag informeren, vandaar dat u vanaf nu regelmatig een link
bij nieuwsbrief vindt waardoor u meer kunt lezen over de zorg op onze school. Deze keer lichten we een
aantal belangrijke werkzaamheden van de intern begeleiders toe. Klik hier om naar de nieuwsbrief van
februari te gaan.
Voorleesdagen
Op woensdag 15 januari hebben we volop aandacht besteed aan de
landelijke voorleesdagen. Oud-collega's kwamen voorlezen en dat
was hen én voor de kinderen een feest.
Andere collega's lazen voor in een andere groep en de kinderen die
mee hadden gedaan aan de voorronde van de voorleeskampioen van
de school waren gast-voorlezer in de groepen 1-2. Alles bij elkaar
weer een mooie gelegenheid om aandacht te besteden aan lezen. Na het voorlezen kregen alle kinderen,
als kers op de taart, een beker ranja en een krentenbol. Die krentenbollen waren helemaal gesponsord
door de familie van den Broek. Heel hartelijk dank daarvoor!
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Sponsorloop
Onlangs ontving de Ouderraad een bericht van SAC dat zij de gift, die onze leerlingen tijdens het lopen van
de sponsorloop bij elkaar hebben gelopen, ontvangen hebben. Dit geld zal besteed gaan worden aan de
jongeren in het Gajapati district in India. Alle kinderen en sponsoren nogmaals bedankt die tijdens de
sponsorloop een steentje hebben bijgedragen.
Carnaval
Het nieuwe jaar is al weer in volle gang, en carnaval komt langzaamaan
ook al weer dichterbij. Omdat de teams en kinderen van Lambertus, het
Lover en de Bonifatius al steeds vaker de samenwerking opzoeken,
willen we óók met carnaval samen optrekken. Op vrijdag 21 februari
zullen we in de loop van de ochtend met de drie scholen samen komen bij
Jan van Hoek. En omdat we dus ‘met elkaar in zee gaan’, willen we dit
ook gebruiken als thema. Het thema is leidraad, zodat er eventueel al een
start gemaakt kan worden aan
wagens die gebruikt kunnen
worden tijdens de optochten.
In de informatieve brief heb je over het programma van ons
carnavalsfeest op vrijdag 21 februari. Om de optocht soepel en
veilig te laten verlopen zijn we opzoek naar
ouders/verzorgers/opa’s/oma’s die kunnen helpen met brigadieren op de drukke punten. Kun je komen
helpen? Dan mag je dit doorgeven aan de klasse ouder van een van je kinderen. Ook vinden we het leuk
als er ouders komen kijken naar de optocht(en), deze starten rond 10:00 uur bij de eigen school.
In de week van 17 t/m 21 feb hebben we ook activiteiten rondom carnaval. Zo zal de (kleuter)prins en
(kleuter)prinses bekend gemaakt worden, zal de sleuteloverdracht plaatsvinden en mogen alle kinderen
op woensdag 19 februari verkleed naar school toe komen.
Voor Imke uit groep 7 zal het dit jaar een hele speciale carnaval worden, haar vader is namelijk prins
carnaval bij de Klot. Wij wensen prins Lucien, Leonieke, Sanne, Tom en Imke een mooie carnaval toe!
Inzamelingsactie speelgoed
In november hebben we een speelgoedinzameling gehouden en een ophaaldag georganiseerd. Omdat er
nog zoveel mooi speelgoed over is, heeft initiatiefneemster Tinka Heijligers uitgezocht waar dit
overgebleven speelgoed goed terecht kan komen. Ze heeft hiervoor contact opgenomen met Onis, zij
zoeken dit speelgoed uit en willen dit aan statushouders uitdelen of mee nemen naar Afghanistan.
Nogmaals bedankt voor het aanbieden van het mooie speelgoed. Het zal goed terecht komen!
Tinka Heijligers en Karin Verdonschot
Bijlage:
•
•
•
•

Kindermiddag CV de Plekkers
Carnaval in Klotland
Ouderavonden autisme steunpunt PO
Training voor kinderen in thuissituatie met psychische/verslavingsproblematiek
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