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Beste ouder(s)/verzorger(s),

De eerste weken van het jaar zitten er op. 
De leerlingen hebben de CITO toetsen de 
afgelopen weken gemaakt en vandaag hebben 
de leerlingen het rapport mee gekregen. 
Volgende week staan de oudergesprekken 
gepland. Op donderdag 14 februari hebben de 
leerlingen van 12.00 vakantie en hebben wij als 
team een studiemiddag om de opbrengsten van  
de CITO toetsen te analyseren.

In de tweede week van januari heeft het 
kunstproject plaatsgevonden waar u al eerder 
informatie over heeft gehad. We hebben er voor 
gekozen om het kunstproject te richten op de 
natuur. Dit is niet zonder reden, want wij willen 
ons op De Rietlanden meer gaan profileren op 
het thema: Natuur.

De komende weken gaan wij ons schoolplan 
voor de komende 5 jaar verder vormgeven en 
wij zullen dit plan ook met u delen als het klaar 
is en met de MZR is besproken.

In vorige nieuwsbrieven hebben we het al 
eerder gehad over de naschoolse opvang bij 
ons op school. In deze nieuwsbrief meer 
informatie hierover.

Verder in deze nieuwsbrief informatie over de 
acties van schoolleiders en over de 
onderwijsstaking van 15 maart.

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele team
Jasmijn Karsten
Directeur 



ACTIES SCHOOLLEIDERS

DATA SCHOOLFOTOGRAAF EN SCHOOLREIS

In de kalender staat de datum van de schoolreis onder voorbehoud. Deze datum 
hebben we aangepast naar 10 mei 2019 i.p.v. 12-4. De datum van de schoolfotograaf 
hebben we ook moeten verplaatsen. Dit heeft als reden dat we de foto's graag op het 
begin van het schooljaar willen gaan maken vanaf het schooljaar 2019-2020. De 
leerlingen hebben dan gelijk op het begin van het schooljaar een foto van de klas. De 
periode tussen mei en september was relatief kort waardoor we nu voor maart hebben 
gekozen. 

Afgelopen week heeft de AVS (Algemene vereniging voor schoolleiders) opgeroepen om 
geen vervanging te regelen in de week van 4-8 februari 2019. Wij hebben deze week geen 
vervanging hoeven regelen voor zieke leerkrachten en als dit wel het geval was geweest 
had ik als schoolleider wel alles op alles gezet om een leerkracht voor de klas te krijgen. 
Wel wil ik u graag bewust maken voor de problematiek die op dit moment speelt binnen het 
onderwijs en deel ik de mening die de AVS hieronder beschrijft over schoolleiderstekort, 
werkdruk en salaris.

Groot schoolleiderstekort, werkdruk en salaris
Op dit moment is het zoeken van vervanging voor schoolleiders een steeds 
onmogelijker taak aan het worden, waarbij de tijdsinvestering en de stress die dit 
veroorzaakt afbreuk doet aan het vervullen van de kerntaken door de schoolleiding: 
het waarborgen van onderwijskwaliteit en -continuïteit, het faciliteren en 
ondersteunen van leraren om hun werk goed te kunnen doen en professioneel 
invulling geven aan de 32 beleidsvelden waar de schoolleider verantwoordelijk voor 
is. De actie is een scherpe en indringende keuze om duidelijk te maken dat er een 
groot en groeiend tekort aan schoolleiders is. Een tekort dat aangepakt moet worden 
en waar de politiek zich hard voor zou moeten maken. Er doet zich op dit moment 
een crisis voor in het primair onderwijs die alleen opgelost kan worden met 
structurele extra investeringen. De werkdruk van schoolleiders moet verlaagd 
worden door voldoende administratieve ondersteuning en een conciërge in de 
school. De financiering hiervan moet niet komen uit de budgetten voor onderwijs. Dit 
vraagt om extra investeringen. Daarnaast is het nodig dat de salarissen passend 
worden gemaakt voor de complexiteit van de functie van (adjunct)directeur.
(BRON: AVS)

ONDERWIJSSTAKING VRIJDAG 15 MAART 

Op vrijdag 15 maart staat er een landelijke staking op het programma van 
basisscholen tot en met universiteiten. Wij zullen volgende week als team een 
beslissing nemen of wij deze actie steunen en of de school op deze dag dicht zal 
gaan. Op uiterlijk 15 februari krijgt u hierover van ons een Digiduif bericht.



 

VOORLEESONTBIJT PEUTERS EN KLEUTERS

Op woensdag 23 januari werd het nationale 
voorleesontbijt gehouden. Dit betekende bij ons op 
school dat er een heerlijk ontbijt werd verzorgd door 
de oudercommissie. In het lokaal van groep 1-2 
begonnen de peuters en kleuters de ochtend met 
lekkere broodjes en iets te drinken. Na het ontbijt 
werd het verhaal: Een huis voor Harry voorgelezen 
door juf Jasmijn. Dit verhaal gaat over een poes die 
zijn huis kwijt is.

Wij willen de Verkeerde Wereld erg bedanken voor alle Glühwein die ze 
beschikbaar hebben gesteld voor alle ouders tijdens de kerstviering in de 
gemeenschapsruimte!

In de maand november en december wordt er door de oudercommissie altijd erg 
veel geregeld voor school. Ook dit jaar hebben we weer veel hulp gekregen bij de 
voorbereiding en uitvoering van de Sinterklaas- en kerstviering en natuurlijk bij de 
aankleding in de school. 
Dank jullie wel voor alle inzet!

VERKEERDE WERELD EN OUDERCOMMISSIE BEDANKT!

NASCHOOLSE OPVANG

In vorige nieuwsbrieven hebben we het al eerder gehad over de naschoolse 
opvang bij ons op De Rietlanden. Voor de zomervakantie heeft er een enquête 
plaatsgevonden met de vraag of er behoefte is aan uitbreiding van de 
naschoolse opvang. Uit deze enquête is gebleken dat deze vraag er wel is, 
maar er worden geen aanmeldingen gedaan bij SKW (stichting Kinderopvang 
Waterland). 

Daarom als nog de oproep om uw kind(eren) aan te melden, als u gebruik wil 
maken op maandag en/of vrijdag van de naschoolse opvang. Er zijn minimaal 
5 leerlingen nodig om een medewerker van SKW te kunnen plaatsen bij de 
naschoolse opvang. Als blijkt dat er één leerling te weinig is, wil het bestuur 
deze plek bekostigen, maar dat kan alleen als er dan wel vier leerlingen zijn 
aangemeld.

Op www.kostenkinderopvang.nl kunt u in een paar stappen berekenen hoeveel 
u vergoed krijgt door de belastingdienst.



MAD SCIENCE

BOETSEERLESSEN

Woensdag 16 januari 2019 start er weer een serie boetseerlessen voor kinderen 
van 6 t/m 12 jaar. (De cursus is gestart maar leerlingen die nog willen mee doen 
kunnen zich nog opgeven)

In deze cursus leren de kinderen om met natuurklei te werken en te ontdekken dat je 
er allerlei leuke dingen van kunt maken.
Geliefde onderwerpen zijn:  potjes en vazen, dieren en dinosaurussen, tegeltjes, 
gekke maskers en  fantasiefiguren.
De werkstukken worden na droging gebakken in de kleioven, waarna alles 
beschilderd mag worden. Kinderen die al meerdere cursussen gevolgd hebben 
beheersen al vele technieken en weten inmiddels zeer fantasierijke en creatieve 
manieren te bedenken om met de onderwerpen aan de slag te gaan. Er zijn al 
prachtige resultaten tot stand gekomen.

Lijkt het jullie kind/kinderen leuk om mee te doen? Of weer mee te doen?
Dan graag snel opgeven.

Groep 1: kinderen van 6, 7 of 8 jaar
Tijd: 13.30u-14.30u.
Groep 2 : kinderen van 9 jaar en ouder
Tijd: 14.45u-15.45u.

Er kunnen 8 kinderen per groep meedoen.
Locatie: Atelier Kets 21
Kosten: €75,- voor 8 lessen, incl materiaal
Docente: Trix Oostermann

Tel: 0299601884/0623793391
E-mail: trixoostermann@hetnet.nl
Vriendelijke groeten,
Trix

Mad Science komt weer op De Rietlanden met te gekke nieuwe lessen! Na een 
knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op 28-2-2019, kunnen 
leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en 
techniekcursus.  De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname 
ook geschikt is voor kinderen die al eerder hebben meegedaan.

De cursus is op donderdag om 15:15, vanaf 4-4-2019. De lessen duren een uur. De 
kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van 
experimenten, proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en 
wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook 
iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper! Na afloop van de show 
wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven. Minimaal 15 en maximaal 
24 kinderen per cursusgroep.Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij 
voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep van start. Inschrijven kan    
t/m 20-3-2019. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org

mailto:trixoostermann@hetnet.nl
http://nederland.madscience.org/

