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School op 15 maart gesloten door staking 
Op vrijdag 15 maart is onze school gesloten in verband met de nationale onderwijsstaking. Deze 
nationale onderwijsstaking vormt het slot van een actieweek in het onderwijs waarin aandacht 
wordt gevraagd voor de moeilijke omstandigheden in het onderwijs. Het overgrote deel van de 
medewerkers van onze school ondersteunt deze staking. Daarom hebben we in overleg met het 
bestuur van Meer Primair besloten de school te sluiten. Veel andere scholen van Meer Primair zijn 
eveneens gesloten. 
 
In vergelijking met andere sectoren is de werkdruk in het 
onderwijs nog altijd veel te hoog en de lonen te laag. Dit leidt er 
toe dat te weinig mensen kiezen voor een opleiding tot 
leerkracht. Nu al zijn er in Nederland 2.000 leerkrachten te 
weinig. Dit tekort loopt de komende jaren op tot 10.000. De 
gevolgen hiervan zijn nu al merkbaar. Zo hebben we bij ons op 
school dit jaar al twee keer een groep naar huis moeten sturen 
omdat er geen vervangende leerkracht was.  
 
Ook zal het tekort aan leerkrachten in Nederland onherroepelijk 
leiden tot te grote klassen en een nog hogere werkdruk. Gevolg 
daarvan is dat leerkrachten zullen afhaken. Uiteindelijk zal de 
kwaliteit van het onderwijs worden aangetast. En dat is een 
gevaarlijke ontwikkeling die uiteindelijk grote gevolgen heeft voor heel onze samenleving. 
 
Wij begrijpen heel goed dat alweer een staking voor u als ouder lastig is. U moet immers opvang 
gaan regelen. Wij hopen echter dat u begrijpt dat dit niet is wat wij willen. Dit doet ons 
‘onderwijshart’ ook zeer. Maar wij zien geen andere mogelijkheid meer om op een andere manier 
aandacht te vragen voor de alsmaar groter wordende problemen in het onderwijs. 
 

Bodemonderzoek voor nieuwbouw 
Al is het heel stil rondom de nieuwbouw, dat wil niet zeggen dat er 
niks gebeurt. Zo is er gedurende de voorjaarsvakantie in opdracht 
van de gemeente bodemonderzoek verricht in het kader van de 
nieuwbouw van de school. De gemeente is verplicht dit te doen 
omdat in kaart moet worden gebracht of er sprake is van 
bodemvervuiling, uniek bodemleven of bijzondere historische 
bodemvondsten. De uitslag wordt verwacht rond week 13, de week 
van 25 maart. U wordt op de hoogte gehouden. 
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Herinnering ouderbijdrage 
Aan het begin van dit jaar hebt u het verzoek gekregen van onze Oudervereniging om de jaarlijkse 
ouderbijdrage te betalen. De Oudervereniging doet hier van alles mee om het jaar extra glans te 
geven. Denk nog maar eens terug aan die fantastische bingo-avond! Al veel mensen hebben de 
ouderbijdrage betaald. Toch zijn er nog heel wat ouders die nog niet hebben betaald. Dat is 
jammer; het beperkt de Oudervereniging in hun organisatiemogelijkheden. Mocht u nog niet 
betaald hebben, dan ontvangt u via school (via uw kind) een envelop met een herinnering. Helpt u 
mee om het op school voor uw kind zo leuk mogelijk te maken? 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 

Carnaval 
Dit weekend wordt het carnaval gevierd. Carnaval is een christelijk feest dat oorspronkelijk vooral 
in Rooms-Katholieke kring werd gevierd. Vandaar dat dit feest vooral in het zuiden van ons land 
wordt  gevierd. Daar is de Rooms-Katholieke kerk immers het grootst. Maar tegenwoordig kan 
iedereen die wil eraan meedoen. Met carnaval staat alles op z’n kop. Bijna alles mag: van gek 
doen tot heel veel eten en drinken. Daarna breekt een sobere periode aan, de vastentijd die 
veertig dagen duurt en uitmondt in het paasfeest. Het woord ‘carnaval’ komt van ‘carne vale’ wat 
‘vlees vaarwel’ betekent. In de vastenperiode moet sober en eenvoudig worden geleefd waarbij 
geen vlees wordt gegeten. Wel vis. Vandaar dat de vastentijd vaak als een vis wordt uitgebeeld.  
 
Het carnavalsfeest was er al in de middeleeuwen, 
toen de kerk veel macht in de maatschappij had. Er 
was in de toenmalige maatschappij wel sprake van 
enige onderdrukking van het volk door de kerk. 
Tijdens het carnaval stond de kerk even alles toe 
wat normaal gesproken niet mocht. Een systeem 
om even lucht te geven aan de frustratie die de 
strenge regels van de kerk met zich meebracht. Nu 
is het gewoon een feest om eens lekker ‘los’ te 
gaan. 
 

Nieuwe kans voor inschrijven Mad Science 
Nieuwe ronde, nieuwe kansen! Wil je nog steeds graag meedoen met Mad Science en lukte het 
niet omdat er te weinig deelnemers waren? Door een unieke samenwerking met basisschool De 
Klimop (vlakbij onze school) is er veel meer kans op deelname. 
 
De leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en 
techniekcursus die plaatsvindt op RKBS De Klimop! 
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor kinderen 
die al eerder hebben meegedaan. 
De cursus is op dinsdag om 15.30 uur vanaf 28 mei 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!  
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Op 4 april 2019 komen de medewekers van Mad Science bij ons op school langs en wordt de 
cursusinformatie aan de kinderen meegegeven. Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per 
cursusgroep (dat zijn dus de kinderen van De Klimop en de Juliana van Stolbergschool bij elkaar). 
Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een 
tweede groep van start. Inschrijven kan t/m 13 mei 2019. Schrijf alvast in 
op nederland.madscience.org. Meld je aan bij De Klimop! 
 

Flits & Knalbezoeken voor groep 3 t/m 8 
Op 4 april komt het team van Mad Science bij ons op school om via korte flits & knalbezoeken nog 
even uit te leggen aan de kinderen wat Mad Science ook weer is. 
 

De lesdagen 
Dag: dinsdag 
Starttijd: 15:30  
Dag 1: 28-5-2019 
Dag 2: 4-6-2019 
Dag 3: 11-6-2019 
Dag 4: 18-6-2019  
Dag 5: 25-6-2019 
Dag 6: 2-7-2019 

 

 

Sportdag verplaatst van 12 juni naar 22 mei 
Toegegeven, het is gewoon onze eigen fout: we zijn vergeten om de atletiekbaan tijdig te 
reserveren voor de sportdag. Daardoor was de door ons geplande datum van woensdag 12 juni 
niet meer vrij. Gelukkig was er wel een alternatieve datum: woensdag 22 mei. Uiteraard zullen we 
u tijdig op de hoogt brengen van verdere informatie. Eén ding is al wel duidelijk: er zijn veel 
hulpouders nodig. Dus als u nú al weet dat u kunt helpen, kunt u dit doorgeven aan Iris Korenhoff 
of Cornélie Koper. 
 

Focus impulsklas van start 
Vanaf donderdag 7 maart gaat bij ons op school de Focus impulsklas van start. Twaalf keer zullen 
enkele kinderen èn hun ouders op donderochtend bij elkaar komen om onder leiding van Maartje 
van Leuven een Els Vervenne samen te werken en leren. De andere dagen van de week zitten de 
kinderen gewoon in de eigen klas. Het programma voor de donderdagochtend wordt afgestemd 
met de eigen leerkrachten van de kinderen en wordt mede gebaseerd op de inbreng van ouders 
en leerlingen. 
 
De Focus impulsklas richt zich op kinderen die een zetje in de goede richting kunnen gebruiken op 
het gebied van, werkhouding, sociale vaardigheden of gedrag. Door eens per week een dagdeel 
les te krijgen in een kleine groep proberen we kinderen te leren hoe ze hiermee kunnen omgaan. 
Er wordt gewerkt met concrete doelen waaraan de kinderen gedurende de hele week werken. 
Een belangrijk onderdeel van de Focus impulsklas is de grote ouderbetrokkenheid. De kinderen uit 

http://nederland.madscience.org/
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de Focus impulsklas nemen namelijk elke donderdagochtend een van hun ouders mee. We 
verwachten dat het prettig voor hen is als school en ouders goed afstemmen over regels, aanpak 
en benadering van de kinderen. Dat komt het leren en werken in de eigen klas ten goede.  
 
Vooralsnog gaat het om een proef. Wanneer deze succesvol is, is het de bedoeling om volgend 
jaar de Focus impulsklas twee keer per jaar te laten draaien. Mogelijk dat er dan ook kinderen van 
andere scholen van Meer Primair zullen deelnemen.  
 
Landenproject 

Vanaf maandag 11 maart gaan de projectweken van start. In alle 
groepen wordt gewerkt aan een bepaald land. Er wordt ingegaan op 
de kenmerkende aspecten van het gekozen land. Op donderdag 28 
maart sluiten we het project af tijdens de projectavond waar u 
uiteraard van harte voor bent uitgenodigd. Meer informatie volgt nog 
maar nu al is bekend dat de projectavond van 18.30 tot 19.30 uur 
duurt. 

 

Oproep voor overblijfouders 
Wat zouden wij en onze groep overblijfouders blij worden van 
nog enkele ouders die zo af en toe willen helpen bij het 
overblijven. Kunt u af en toe helpen? Geef u op bij Tanja, onze 
facilitair medewerker of bij Joost van Dijk, directeur. 
 
 
 

Kalender  
11 maart   start landenproject 
21 maart   kangoeroewedstrijd 
22 maart   Nieuwsflits nummer 13 
 
 
 


