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Staking 6 november 
Deze dagen vindt er overleg 
plaats tussen de vakbonden 
voor het onderwijs en het 
ministerie van onderwijs, 
cultuur en wetenschap (OCW). 
De vakbonden lichten in dit 
overleg nogmaals hun eisen 
toe die zij hebben voor het onderwijs. Samengevat komt het erop neer dat het onderwijs een 
forse investering eist in het onderwijs om het lerarentekort aan te pakken, de werkdruk te 
verminderen en de lonen marktconform te maken. Bereiken de partijen geen overeenstemming, 
dan wordt woensdag 6 november een stakingsdag. Onze school zal dan dicht zijn. Opvang van uw 
kinderen moet u zelf organiseren. 
Natuurlijk hopen we dat dit niet nodig zal zijn. Wij doen immers niets liever dan onderwijs 
verzorgen voor uw kinderen. Maar als de noodzakelijke ondersteuning niet wordt geboden, 
kunnen wij niet anders dan onze eisen met een staking kracht bijzetten. 
Wij hopen (opnieuw) op uw begrip.  
 

 

Herfstactiviteiten bij Pier K 
De zomer is voorbij, het wordt weer nat en guur. Binnen is het gelukkig lekker warm en gezellig. 
De herfstvakantie komt er aan, dat betekent dat het ook weer tijd is voor de kinderkunstdagen bij 
Pier K! 

Het thema deze vakantie is sport. 

Er worden allerlei ‘sportieve’ workshops gegeven, zoals zweetbandjes vilten, medailles maken, 
een racegame op de iPad programmeren en we gaan ook letterlijk sportief bezig zijn met theater 
en streetdance. 

Doen jullie weer mee? 
Lunchen doen we met z’n allen bij Pier K.  

Pier K Hoofddorp 
22, 23 en 24 oktober 2019 
10:00-16:00 uur 
De kosten bedragen € 27,00 per dag (inclusief 
lunch) 
of € 73,00 voor 3 dagen 
Kijk op www.pier-k.nl voor het volledige 
programma en om in te schrijven. 

“Deze vakantie is Cine kid op woensdag 23 oktober in het Cultuurgebouw. Meteen na de 
workshops wordt de film Morten en de spinnenkoningin gedraaid in de Podiumzaal in Pier K. 
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Deelnemers van de kinderkunstdagen krijgen 50% korting voor deze film en betalen nog maar € 
2,50. Filmkaartjes zijn te reserveren op de website van het cultuurgebouw: 
https://www.hetcultuurgebouw.nl/agenda/cinekid-on-tour/” 

Voor vragen, neem contact op met de Informatiebalie via 023 5669565 of via info@Pier-k.nl. 

 

Herhaalde oproep: luizenpluizen 
In de herfstvakantie gaan heel wat gezinnen op vakantie. 
Hotels, bungalowparken, etc. worden bezocht. Wist u dat dit 
dé plekken zijn waar uw kind hoofdluis kan oplopen? 
Vandaar dat uw kind bij ons op school standaard na iedere 
vakantie wordt gecontroleerd op luizen. Dit wordt verzorgd 
door ouders. Maar we hebben er wel een beetje te weinig! 
In het belang van uw kinderen vraag ik daarom met klem: 
wie wil ons helpen met het controleren? Geef dit door aan 
een van de medewerkers van school of aan Linda van der 
Laan (moeder van Jim, groep 4/5).  

 

 
Kalender  
28 oktober   weer naar school 
28 oktober t/m 8 november cito LVS-toetsen groep 8 
29 oktober   groep 1/2a kabouterpad 
30 oktober   luizencontrole 
7 november   screening groep 7 door GGD 
8 november   Nieuwsflits nummer 5 
 
 

 

Het team van de Juliana van Stolbergschool  
wenst u een fijne herfstvakantie! 

Tot maandag 28 oktober. 
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