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Staking
Op woensdag 12 september staken medewerkers in het primair
onderwijs in Zuid-Holland en Zeeland. U heeft hier reeds een brief van
onze school over ontvangen. Dit is de laatste etappe van de
estafetteactie die in februari in Friesland, Groningen en Drenthe is
begonnen op initiatief van het PO-front. Het PO-front vindt de extra
middelen die door de minister zijn vrijgemaakt om salarissen te
verhogen te weinig en wil een betere bekostiging voor het primair
onderwijs. De nieuwe cao is niet voldoende om de salariskloof met het
VO te dichten. Het team van de Klimop heeft aangegeven te gaan
staken op 12 september.

Zienswijze bestuur en directie
Het belang van voldoende, goed opgeleide en gemotiveerde leraren,
schoolleiders en ondersteunend personeel is van groot belang voor
goed onderwijs. De beschikbaarheid van voldoende medewerkers is in
het primair onderwijs niet langer vanzelfsprekend en het is dan ook
belangrijk dat er voldoende geld komt voor eerlijke salariëring van de
werknemers in het primair onderwijs. Daarom steunen we deze actie.

Opvang van kinderen
De school is 12 september gesloten vanwege de staking. Wij vragen u
om begrip voor de situatie. Indien het niet mogelijk is zelf opvang te
regelen voor uw kind(eren), is het mogelijk om de kinderen op school
te laten opvangen. Onze collega’s van Sporttalent zien kans die dag de
kinderen een programma aan te bieden. Hiervoor is nodig dat u voor
10 september bij ons aangeeft of u gebruik wilt maken van die opvang.
Na die dag gaan wij er vanuit dat u zelf opvang heeft kunnen regelen.

4 okt.
22 okt.

Start schooldag
Wij willen dagelijks met ons
onderwijs starten om 08.30 uur.
Om 08.15 uur opent Gladys,
onze conciërge, de hoofdingang.
Alle leerlingen hebben dan
voldoende gelegenheid om op
tijd in de klas te kunnen zijn.
Wat opvalt is dat een aantal
leerlingen nog na 08.30 uur de
school betreden. Dat vinden wij
niet wenselijk. Om die reden
vragen wij u om de aanvangstijd
scherp te hebben en ervoor te
zorgen dat leerlingen op tijd op
school zijn.
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Allergieën
We hebben in een aantal klassen te maken met leerlingen die een allergie
hebben. Dat betekent dat we met elkaar speciale zorg hebben om die leerlingen
en rekening moeten houden met deze leerlingen. De groepsleerkracht kan u
hiervan op de hoogte stellen. Op die wijze kunnen medeleerlingen en ook u
rekening houden met deze leerlingen, denk hierbij bijvoorbeeld aan een passende
traktatie.
Hoofdingang
De entree van de school is, zoals u heeft gezien, nog niet vernieuwd. De
welstandscommissie heeft het ontwerp afgekeurd hetgeen betekent dat wij ons
opnieuw gaan buigen over een goed en passend ontwerp voor de hoofdingang
van de school. Wij houden u hierover op de hoogte.
Lunchpauze en Sporttalent
Wij werken sinds dit schooljaar samen met sportkrachten van Sporttalent. Zij
verzorgen tussen de middag het programma voor kinderen die overblijven.
Groep 6 t/m 8 heeft pauze tussen 11.30 uur en 12.30 uur. Op school verzorgen de
sportkrachten van Sporttalent van 11.30 uur tot 12.15 uur een speelmoment en
daarna eten de kinderen in de klas met de leerkracht.
Groep 1 t/m 5 heeft pauze van 12.00 tot 13.00 uur. Zij eten om 12.00 uur met de
leerkracht in de klas en zijn dan van 12.15 uur tot 13.00 uur op het schoolplein
onder supervisie van Sporttalent.
Wij hebben een grote wens tijdens het buitenspel van 11.30 tot 13.00 uur GEEN andere volwassenen dan de
begeleiders op het schoolplein te hebben. U zult dat ongetwijfeld begrijpen.
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