Vrijdag 8 november 2019

Klimophetnieuws
Deze week:
• Waarom staakten wij?
• Fietstocht volbracht, missie geslaagd
• Boeken voor de bibliotheek
• Info avond voortgezet onderwijs
Waarom staakten wij?

Data om te onthouden
Vrijdagmiddag 15 november
Groepen 1 t/m 4 ’s middags vrij.
Vrijdag 22 november
Groepen 3 t/m 8 krijgen rapport
mee naar huis
Vanaf 25 november
Oudergesprekken in alle groepen.
Heeft u zich al ingeschreven?

Afgelopen woensdag hebben wij, en nog 4200 andere scholen, gestaakt.
Niet iedere ouder begrijpt de bereidheid om te staken nu er is toegezegd dat het onderwijs
er (incidenteel) geld bij krijgt. Maar wij maken ons zorgen, grote zorgen. Dit jaar is er een
tekort van 1700 leerkrachten in het basisonderwijs. Dat tekort loopt op tot bijna 5000
fulltime leraren in 2024. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs van het
Arbeidsmarktplatform PO.
Wij kunnen vacatures en ziekteverzuim nu al niet goed opvangen en invullen. U heeft
evengoed nog niet zoveel gemerkt van het tekort omdat we ziekteverzuim met kunst- en
vliegwerk zelf anders oplossen. Onze onderwijsassistenten en leerkrachten die op
sommige dagen niet voor de klas staan vallen nu in voor zieke collega’s waardoor
ondersteuning voor kinderen die het extra hard nodig hebben niet kan doorgaan.
De toekomst vervult ons met vrees omdat uit cijfers blijkt dat het lerarentekort de komende
jaren in een snel tempo toeneemt. Een incidentele impuls in geld is mooi maar er moet
echt structureel worden geïnvesteerd willen we alle kinderen in de toekomst goed
onderwijs kunnen blijven geven. En daar gaan we voor.

Ivo Stut volbrengt
loodzware fietstocht.
Enkele weken geleden heeft u
honderden statiegeldflessen
ingeleverd voor de sponsoring
van Ivo Stut voor zijn deelname
Africa Classic Schiphol Edition. Ivo
moest zo’n 5000 euro aan
sponsorgeld ophalen wat ten
goede komt aan de
gezondheidszorg en
watervoorziening in Tanzania.
IVO: “Het was een loodzware tocht
aangezien er heel veel regen
gevallen was en de wegen dus
modderpoelen werden. Gelukkig
hebben we het uiteindelijk gehaald
maar het viel zeker niet mee!! Toch heb ik met eigen ogen gezien dat het geld wat we verzameld
hebben goed besteed wordt om het waternetwerk daaruit te breiden. Dit komt de algehele hygiëne
zeker ten goede! Ik wil jullie allemaal van de Klimop heel erg bedanken voor jullie inzet en
support!!”

Met dank aan boekhandel Stevens
Tijdens de Kinderboekenweek heeft boekhandel
Stevens de actie georganiseerd dat kinderen
hun kassabon in een speciaal laatje konden
doen. Voor elke school een eigen laatje. Alle
kassabonnen hebben zij bij elkaar opgeteld en
20% daarvan is een waardebon voor onze schoolbieb geworden.
Het gaat om een bedrag van € 102,68 dat wij vrij mogen besteden in de winkel. Hiephoi!
Wij zitten daarmee in de top-10 van hoogste bedragen, knap gedaan!
Binnenkort zullen wij de waardebon omruilen voor mooie kinderboeken?
Bij elkaar is er een bedrag van € 1920,09 aan waardebonnen verzameld. Volgend jaar
zullen zij de actie herhalen.

Informatieavond over het voortgezet
onderwijs voor ouders en leerlingen
van de groepen 7 en 8
Op dinsdagavond 19 november organiseren wij
een informatieavond over het voortgezet
onderwijs voor ouders en leerlingen van de
groepen 7 en 8.
Vertegenwoordigers van verschillende scholen
voor voortgezet onderwijs zullen u bijpraten
over de mogelijkheden na de basisschool. Tevens kunt u bij hen terecht met uw vragen.
Met de kennis die u verzamelt kunt u in de maanden erna op zoek naar een geschikte
school voor uw kind.
Omdat wij dit maar een keer in de twee jaar organiseren nodigen wij ook ouders en
leerlingen van de groepen 7 uit.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot 20.30 uur.
Hiermee vervalt de eerder aangekondigde bijeenkomst Kick-off VO.

