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Belangrijke data:
4 t/m 8 november: voortgangsgesprekken
6 november: onderwijs op zijn kop!
11 t/m 15 november: week van mediawijsheid
8 november: sponsorloop
27 november: optreden groep 1-2a en 6a

Het onderwijs staat op zijn kop!
Op woensdag 6 november 2019 gaan medewerkers in het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs,
ondanks de toegezegde miljoenen, actie voeren. In deze brief willen wij u hierover nader informeren. 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. De actie van 6 november is niet een op de
werkgever gerichte staking, maar een politieke actie. Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel
om druk uit te oefenen op de politiek.
De onderwijsvakbonden roepen op tot een staking op woensdag 6 november voor het basis-, speciaal en
voortgezet onderwijs. De vakbonden eisen van het kabinet dat er structureel geld vrijgemaakt wordt voor
een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk! Het schoolbestuur heeft begrip voor de
voorgenomen actie, want we zien dat het lerarentekort steeds verder oploopt en de werkdruk in het
onderwijs toeneemt. Hiervoor zijn structurele investeringen van het kabinet nog steeds nodig.
Voor de herfstvakantie hebben we u al geïnformeerd over onze actie “ons onderwijs op zijn kop!” Die dag
verzorgen we onderwijs van 12.30 tot 16.30 uur. Zoals die donderdag al aangegeven houden we geen
aanwezigheidsregistratie bij die middag. Wel is het uitgangspunt dat elke leerling die aanwezig is er ook
de hele middag is. Laat u wel even aan de betreffende leerkracht(en) weten als uw kind er woensdag in de
middag niet is??!!
Wij rennen voor India
Op vrijdag 8 november zullen we met een sponsorloop geld op gaan halen voor een goed doel. De opbrengst
van de sponsorloop gaat dit jaar naar Stichting Actie Calcutta (SAC). De leerlingenraad heeft dit doel
uitgekozen. Wat doet Stichting Actie Calcutta (SAC)? Zij ondersteunen al sinds 1968 kansarme kinderen in
India. SAC heeft als doel deze kinderen een kans te bieden op een betere toekomst door het financieren
van hun schoolopleiding. SAC steunt jaarlijks het onderwijs van circa 12.000 kinderen in dorpsschooltjes
of internaten. Daarnaast realiseert SAC elk jaar in India een groot aantal projecten die het onderwijs
ondersteunen, zoals sanitaire voorzieningen, schoolgebouwen of zonnecel-projecten. Wil je meer
informatie? Neem dan een kijkje op de site http://www.actiecalcutta.nl/.
Op vrijdag 1 november hebben vrijwilligers van het SAC informatie gegeven over het goede doel. Deze week
schenken we extra aandacht aan het doel en sluiten we af met een sponsorloop. De leerlingen hebben nog
een paar dagen de tijd om hun aantal sponsors te vergroten. Zorgt u ervoor dat de sponsorlijsten
uiterlijk donderdag 7 november bij de leerkracht van uw kind wordt ingeleverd?
Vrijdag 8 november: zorg ervoor dat uw kind gemakkelijke kleding draagt. De groepen van de onderbouw
lopen van 9.45 uur tot 10.00 uur. De groepen van de bovenbouw lopen van 10.30 uur tot 11.00 uur. Iedereen
is van harte welkom om ons aan te moedigen! Bij slecht weer wijken we uit naar de gymzaal aan de
Schoolstraat. De kinderen hebben dan wel gymschoenen nodig! Houdt het weerbericht dus goed in de gaten.
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Helaas is het vanwege ruimtegebrek niet mogelijk om publiek toe te laten in de gymzaal. Eerder hebben
we het over een High tea gehad, deze komt voor nu te vervallen.
Oudervereniging St. Lambertus en Het Lover

Personeel
- Suzanne Aarts is vanwege privé- omstandigheden een paar weken uit de running. In die weken heeft

Niels Bouwmans haar vervangen in groep 7 en Ilse Joosten voor de IB- taken. Suzanne is al een aardig
eind op scheut met haar zwangerschap. Haar verlof sluit aan op de carnavalsvakantie. Uiteraard gaan we
op zoek naar een passende vervanging.
- a.s. Zaterdag stapt collega Ilse van Houts in het huwelijksbootje. Na vele jaren samen wonen met haar
partner Peter Cools, wagen ze nu de sprong. Vanaf dat moment gaat Ilse door het leven als Ilse Cools.
- Zoals u wellicht weet is Nina van Bree, leerkracht groep 7 van Het Lover, zwanger. Ze gaat in de week
voor de kerstvakantie met verlof. Uiteraard gaan we er ook voor deze 7e groepers ons uiterste best voor
doen een passende vervanging te organiseren.
Ouder gezocht voor de projectgroep communicatie i.v.m. voorgenomen fusie.
Dag ouders van Het Lover,
Ik ben op zoek naar één van jullie..
Om te kijken of en hoe de voorgenomen scholenfusie vorm kan krijgen, zijn er diverse projectgroepen
gestart, waaronder één voor de communicatie. In dit traject is communicatie erg belangrijk en we hebben
hierbij het perspectief van ouders nodig!
Er is al afvaardiging voor de Lambertusschool in de persoon van mijzelf. De projectgroep vindt het heel
belangrijk dat er ook een ouder van Het Lover meedenkt.
Ik ben op zoek naar een Lover-ouder die gedurende een paar maanden samen met mij wil deelnemen
aan de projectgroep. Het kost je een paar uur per maand: af en toe overleg, het inbrengen van het ouderperspectief, en afstemmen / schrijven wat er naar buiten gebracht moet worden over de voorgenomen
fusie.
Je werkt mee aan de toekomstige school van je kinderen! Heb je belangstelling? Neem dan z.s.m. contact
op met mij via manonvogel@yahoo.com of met Maarten Theijs via maarten.theijs@prodas.nl.
Heel erg bedankt!
Groet, Manon Vogel
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