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IEDER KIND, ELKE DAG, EEN  GEVOEL 
wjw 14 week 08, 22 februari 2019 

 

 
25 februari t/m 1 maart 

4 maart 
3 april 
17 april 

Voorjaarsvakantie 

Middag Carnaval 
Voetbaltoernooi groepen 7 en 8 
Voetbaltoernooi groepen 5 en 6 

 
 
Beste ouders,   
Vandaag hebben wij onze studiedag en aansluitend gaan wij genieten van de vakantie. Omdat wij verschillende vragen 
over de staking en de veiligheid op het schoolplein hebben ontvangen, sturen wij u ter informatie deze week nog een 
wjw. 
Tevens zijn er ouders die vragen hebben gesteld over het onderzoek van RTL Nieuws waarbij op hun website een 
waardering van scholen is te vinden. Deze waardering is gebaseerd op de landelijke eindtoets op basis van de IEP 
Eindtoets en/of de CITO Eindtoets. Omdat op onze school de leerlingen de AMN Eindtoets als landelijke eindtoets 
maken, zijn de resultaten die onder Hendrik Boogaardschool staan van de locatie Sportlaan. Helaas er doordat wij  
(net als meerdere scholen) een andere Eindtoets maken, geen vergelijking te maken.  
Heeft u hierover nog vragen, dan bent u natuurlijk altijd welkom.  

Mede namens het team wensen wij u een hele fijne voorjaarsvakantie! 
Marca en Conny 
 
Veiligheid schoolplein 
Zoals u vorige week heeft kunnen lezen, komt de peuterspeelzaal in ons gebouw. Omdat er een veilige afgesloten 
speelruimte voor de peuters hoort te zijn, heeft de Kinderkoepel gekozen voor een oplossing waar een deel van het plein 
kan worden afgezet. Hiervoor zijn palen geplaatst die nog bekleed zullen worden. Wij hebben besproken dat het een 
onveilige situatie is en inmiddels heeft De Kinderkoepel de palen ingepakt, zodat de kinderen zich hier niet aan kunnen 
bezeren totdat het bedrijf verder gaat met de werkzaamheden. 
 
Staking 15 maart 
Op 15 maart a.s. organiseren de Algemene Onderwijsbond (AOb) en FNV een algehele onderwijsstaking.  De vakbond 
CNV en de Algemene Vereniging van Schoolleiders hebben inmiddels laten weten niet mee te doen. Met de staking 
wordt vooral aandacht gevraagd voor een eerlijk salaris voor werknemers en de vermindering van de werkdruk in het 
primair onderwijs.   
Wij blijven onze steun uitspreken voor deze onderwerpen, echter we zouden graag een bredere agenda willen zien met 
aandacht voor verdere investeringen in de kwaliteit van onderwijs, investeringen in de huisvesting, meer en betere 
voorzieningen in de klas (bijv. ondersteuning en ICT-voorzieningen) en het inhalen van de tekorten in met name de 
materiele bekostiging. Zo is en wordt het werken in het onderwijs aantrekkelijker!  
De staking vinden wij op dit moment een te zwaar middel. Er worden in het kader van de nieuwe CAO, gesprekken 
gevoerd over een betere beloning voor schoolleiders, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. De Tweede 
Kamer heeft toegezegd de salariskloof tussen het primair en voortgezet onderwijs te willen dichten. Tevens komt er een 
onderzoek naar de ontoereikendheid van de bekostiging. Kortom, we zijn als onderwijssector in gesprek. Daarin past 
onzes inziens niet een zwaar middel als de staking, waarmee we ouders en leerlingen belasten.   
We respecteren vanzelfsprekend het stakingsrecht van iedere medewerker, maar het team heeft aangegeven niet te 
staken. 
 
 
 
 
 
Voetbaltoernooi 
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De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 die interesse hadden, hebben afgelopen donderdag een formulier meegekregen om 
zich aan te melden voor het voetbaltoernooi. Op woensdagmiddag 3 april is het toernooi voor de groepen 7/8 en op  
17 april voor de groepen 5/6. De uiterste inleverdatum voor deze formulieren is op dinsdag 5 maart. Als alle formulieren 
zijn verzameld, dan worden de teams gevormd en als dit rond is, ontvangen de kinderen, de coaches en de ouders die 
hebben aangegeven dat zij de was willen doen, de verdere informatie.  

 

 

 
Schoolvakanties 2019/2020 (herhaling) 

 van tot 
Herfstvakantie 21-10-2019 25-10-2019 
Kerstvakantie 23-12-2019 03-01-2020 
Voorjaarsvakantie 24-02-2020 28-02-2020 
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag 10-04-2020 13-04-2020 
Meivakantie incl. Koningsdag en 
Bevrijdingsdag 

20-04-2020 05-05-2020 

Hemelvaart 21-05-2020 22-05-2020 
Pinksteren 01-06-2020  

Zomervakantie 20-07-2020 28-08-2020 

 

 


