Nr. 10 14 februari 2019

Vakantierooster 2019-2020
De vakantieregeling komt altijd tot stand in
samenwerking met de schoolbesturen (PO en VO)
in de regio Noordenveld-Westerkwartier + stad
Groningen, Quadraten en OPO Noordenveld.
Zoals het nu lijkt gaat ook de regio Assen volgend
schooljaar met dit vakantierooster werken.
Tijdens de vorige GMR vergadering is de
vakantieregeling voor volgend schooljaar
vastgesteld door de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad.
Rodermarkt

24-sep

t/m 24-sep

Herfstvakantie

21-okt

t/m 25-okt

Kerstvakantie

23-dec

t/m 3-jan

Voorjaarsvakantie

17-feb

t/m 21-feb

Paasvakantie

10-apr

t/m 13-apr

Meivakantie *)

27-apr

t/m 8-mei

Hemelvaart

21-mei

t/m 22-mei

Pinkstervakantie

1-jun

t/m 1-jun

Zomervakantie

6-jul

t/m 14-aug

*) Bevrijdingsdag valt in de meivakantie

Lettersoep in groep 3/4
Deze week hebben de kwakende kikkers gevierd
dat groep 3 alle letters kennen. Er was heerlijke
zelfgemaakte lettersoep en de kinderen hebben
een leuke letterspeurtocht gedaan.

Wisseling extra formatie
Zoals u wellicht wel weet, hebben wij een ruime
formatie, door de beschikbare fusiegelden. Door
deze ruime formatie is het mogelijk om in de
groepen extra hulp in te zetten d.m.v.
leerkrachten. Na de kerstvakantie hebben wij de
extra hulp in de groepen herverdeeld. Met als
gevolg dat meester Erik nu meer uren in groep
7/8 te vinden is. Juf Eveline werkt naast haar 2
dagen in groep 3/4, nu ook een aantal dagdelen
in groep 5/6.

Vervanging
In de media leest en hoort u veel over het
lerarentekort en de problemen rond vervanging
van ziek personeel. Tot nu toe hebben we
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gelukkig nog geen groepen naar huis moeten
sturen. Enerzijds omdat we op een aantal dagen
over extra formatie beschikken. Anderzijds omdat
er weinig leerkrachten op De Schans ziek geweest
zijn. Toch merken ook wij wel dat het probleem
van het lerarentekort steeds dichterbij komt.

groter dan het lerarentekort, maar het valt voor
het publiek veel minder op).

Op school hebben we een noodplan voor het
geval er helemaal geen invaller te krijgen is. We
zijn de laatste tijd al eens door het oog van de
naald gekropen; bijvoorbeeld voor vandaag was
er tot gisteren nog geen invaller geregeld. Ons
noodplan bevat verschillende scenario's die o.a.
gaan over het inzetten van directie/ IB, het
opsplitsen en samenvoegen van groepen en over
(in het uiterste geval) het naar huis zenden van
groepen. Hopelijk zal dit in de toekomst niet
nodig zijn, maar binnen ons bestuur is dit helaas
al meerdere malen voorgekomen.

Zij staan wel unaniem achter de doelen ervan,
maar kunnen het vanuit hun
verantwoordelijkheidsgevoel voor de kinderen en
ouders niet over hun hart verkrijgen om
leerlingen van zieke leerkrachten om die reden
naar huis te sturen.

Acties -1: geen vervanging regelen?
In de media heeft u vast gelezen of gehoord dat er
landelijke onderwijsacties zijn van basisschool
(adjunct-)directeuren. Hun vakbond, de AVS, heeft
de schoolleiders opgeroepen om deze week geen
vervanging te regelen en groepen naar huis te
sturen.
Aan de ene kant is dat bedoeld om het probleem
van het vervangerstekort aan de orde te stellen,
maar aan de andere kant heeft het ook
betrekking op de cao onderhandelingen voor het
basisonderwijs. Om het beroep van onderwijzer
aantrekkelijker te maken, wordt er gewerkt aan
het bestrijden van de werkdruk en
salarisachterstanden van leraren, maar
schoolleiders en onderwijsondersteuners (zoals
onderwijsassistenten) vallen daar buiten. Dat is
een probleem.
Voor schoolleiders is het door hun positie in de
school altijd erg moeilijk om voor zichzelf op te
komen, maar hun beroep staat onder dezelfde
druk als dat van de leraar: werkdruk,
salarisachterstand en een groot tekort aan
schoolleiders (dit tekort is in verhouding zelfs

De directeuren van de scholen in Noordenveld
hebben echter besloten niet aan deze actie mee
te doen.

Acties -2: 15 maart staking?
Aan de vorige stukjes merkt u dat het behoorlijk
rommelt in het basisonderwijs. Het woord 'crisis'
valt zelfs.
Want niet alleen schoolleiders, maar ook leraren
willen dat de overheid de problemen oplost die
zijn ontstaan door vele jaren van bezuinigingen
en stilstand, met alle gevolgen die we nu zien.
De onderwijsbonden voor leraren hebben
daarom een actieweek uitgeroepen voor het
onderwijs, van basisschool tot universiteit.
Voor de laatste dag van die week, 15 maart, is er
een landelijke staking uitgeroepen.
Het is nog niet helemaal duidelijk of de scholen
van Noordenveld daaraan zullen meedoen, maar
misschien is het goed om alvast na te denken
over de eventuele opvang van uw kinderen.
Wij houden u op de hoogte en komen er snel na
de voorjaarsvakantie op terug.

Fruit
Zoals u weet krijgen alle kinderen op woensdag,
donderdag en vrijdag schoolfruit/ -groente
tijdens de ochtendpauze. Iedere week wordt op
de informatieborden geschreven wat er die week
aan bod komt. We stimuleren de kinderen alles te
proberen cq te eten. In het geval uw kind iets
anders meekrijgt, (omdat hij/ zij zeker weet dat
het iets echt niet lust), zien we graag dat er dan in
ieder geval fruit of groente in de tas zit.
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Nieuws van de speedy sharks
Gevangenismuseum
Afgelopen maandag is groep 7&8 naar het
gevangenismuseum geweest. We hebben
daar een rondleiding gekregen door het
museum. Ook de gesloten gevangenis naast
het museum mochten wij van binnen
bekijken. Het is best indrukwekkend om een
echte gevangenis van binnen te zien. We
hebben de echte cellen gezien, maar ook de
isolatiecellen en de luchtplaats. We hebben
ook geleerd hoe de cellen open en dicht
worden gedaan door de bewakers.
In het museum is uitvoerig stilgestaan bij de
geschiedenis van Veenhuizen. We zijn in de
huid gekropen van de weeskinderen die hier
jarenlang geleden als eerste bewoners
aankwamen. Wellicht weet uw kind hier nog
wat meer over te vertellen…
Balletles
Je had de gezichten van de jongens moeten
zien, balletles?! Ja, en dan ook nog klassiek
ballet.. Echter, de balletles was zo slecht nog
niet voor de kinderen van groep 7&8. Het
bleek een ware uitputtingsslag. Niet gek dat
ballet ook wel door profvoetballers wordt
gedaan als krachtoefening. Binnenkort gaan
we naar een balletvoorstelling, nu weten de
kinderen nog beter waar ze naar moeten
kijken.

Liudger Waskemeer
Wij zijn vorige week vrijdag naar het Liudger
college in Waskemeer geweest. We hebben
hier een proefles scheikunde gevolgd. We
hebben hier proefjes gedaan met o.a.
luchtdruk, soortelijk gewicht en vuur! Leuk
was dat er eind van de middag een kurk door
het plafond werd geschoten, of dat nu echt
de bedoeling was...

Vogelvoerproject !!!SALE!!!
Het vogelvoerproject was een groot succes.
We hebben veel verkocht en de
vogelvoertaarten waren niet aan te slepen!
Er was zoveel vraag naar de producten dat er
veel geproduceerd moest worden. Inmiddels
is de storm weer wat gaan liggen en zijn er
vele vogelsnaveltjes gevoed. Vanaf morgen is
het tijd voor de uitverkoop en zal de kraam
weer worden opgeruimd.
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Belangrijke data
11-15
februari
11
februari
13
februari
14
februari

Facultatieve oudergesprekken

15
februari
18-22
februari

- Groep 7/8: Democracity
- Rapport me
Voorjaarsvakantie

K&C groep 7/8:
Gevangenismuseum
Groep 1/2 : Winterviering
- Valentijnsdag
- Open Huis
- Schansinfo 10
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Mega-Workshop-Dag voor kids in de Brinkhof
Je hoeft je niet te vervelen op 19 februari!
Op dinsdag 19 februari aanstaande organiseert Beweegdorp Norg, in samenwerking met de
Brinkhof en de sport- en cultuurcoaches van de gemeente Noordenveld een Mega-Workshop-Dag,
bedoeld voor kinderen van groep 3 t/m groep 8.
Zowel ’s ochtends als ’s middags hebben we 6 stoere, verrassende, (ont)spannende, creatieve en
muzikale workshops voor jullie geregeld. Elk dagdeel maak je een keuze uit drie verschillende
onderdelen. Het ochtendprogramma is van 10:30 tot 12:10 en er staat breakdance, boksen,
bouwen met Lego, springen op de tumblingbaan, percussie en ‘feest op je bord’ (crea met fruit) op
het programma. In de middag (van 13:00 tot 14:40 uur) kun je kiezen uit streetdance, vogelhuisjes
verven, yoga, uilenballen uitpluizen, freerunning en een circusworkshop van Jeugdcircus Santelli.
Je kunt je aanmelden voor de hele dag, maar ook alleen voor het ochtend of middagprogramma.
De kosten bedragen € 5,00 per dagdeel, inclusief ranja en fruit tussendoor en een broodje
knakworst of een krentenbol na afloop.
Aanmelden en betalen gaat bij voorkeur via de activiteitenladder van de WIN; dit is mogelijk tot 12
februari aanstaande. Je kunt ook op de dag zelf aanmelden, maar voor een aantal workshops geldt
vol=vol, dus vooraf inschrijven is zeker aan te bevelen! Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Afien Baving van Beweegdorp Norg via info@beweegdorpnorg.nl of 06-37430610.

Ouderavond TOS gaat door
Ons schoolbestuur (Opon) organiseert, als er voldoende belangstelling is, jaarlijks een ouderavond
rond een bepaald thema. Dit jaar is dat TOS (= Taal OntwikkelingsStoornis).
Al weer een poosje geleden is er gepeild hoeveel belangstelling daar voor zou zijn.
Inmiddels is duidelijk dat er voldoende belangstelling is om de avond te organiseren en is er een
datum vastgesteld: 27 maart om 19.30 uur. Locatie nog niet bekend.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een uitnodiging aan. Als u interesse heeft, kunt u zich nu
definitief opgeven via info@swsdeschans.nl
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