
 
 

  
 

Al 131 jaar goed voor goed onderwijs! 

Nieuwsflits  
Jaargang 17   nummer 9                                                                        17 januari 2020 

 

Wel of niet staken op 30 en 31 januari? 

U hebt er vast in de media al over gehoord: de vakbonden voor het onderwijs hebben opnieuw 

opgeroepen om te gaan staken, dit keer op donderdag en vrijdag 30 en 31 januari. Onze school zal 

dit keer niet staken. Uw kind gaat die dagen dus gewoon naar school. 

 

Dat wij dit keer niet meedoen aan de staking, wil niet zeggen dat wij het gevoerde 

onderwijsbeleid van dit kabinet goedkeuren. Verre van dat. Al is er onlangs een loonsverhoging 

toegekend, voor de werkelijke problemen in het onderwijs wordt geen nieuw beleid ontwikkeld. 

Dat betekent dat Nederland afstevent op een nationale ramp die zich binnen nu en vijf jaar zal 

voltrekken: klassen van 50 kinderen of meer omdat er niet meer genoeg leerkrachten zijn; veel 

onbevoegden in het onderwijs en een steeds verder teruglopende kwaliteit van het onderwijs. 

Het kabinet ziet de inzet van onbevoegden als een acceptabele noodoplossing. Wij vragen ons af 

of het dan ook acceptabel wordt in Nederland dat een timmerman uw gebit gaat verzorgen en 

een accountant optreedt als verpleegkundige in de operatiekamer). Lesgeven is immers een vak 

apart! Wij voelen ons absoluut niet serieus genomen door het kabinet. 

 

Toch kiezen wij er voor om de kinderen en u dit keer niet te duperen. Wel kunt u verwachten dat 

wij op een van deze dagen op gepaste wijze aandacht besteden aan de problemen in het 

onderwijs. 

De stichting Meer Primair waartoe onze school behoort heeft over de staking een brief 

geschreven. Deze treft u als extra bijlage in deze Nieuwsflits aan. 

________________________________________________________________________________ 

 

Overblijfkaarten kopen 

De verkoop van overblijfkaarten gebeurt vanaf heden alleen op 

maandag, dinsdag en donderdag door Tanja Vogel.  

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Gymnastiekkijkdag 

Volgende week dinsdag 21 januari is de jaarlijkse kijkdag bij het vak 

gymnastiek. U bent dan van harte welkom om bij de gymles van uw kind 

aanwezig te zijn. U kunt plaatsnemen op de publieke tribune. Vanwege 

de wet op de privacy is het niet toegestaan om foto/video-opnames te 

maken tijdens de les. Mocht u naar aanleiding van de les vragen hebben, 

wilt u die dan niet stellen aan de vakleerkracht? Zij gaat immers door 
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met de les van de volgende groep. Vragen kunnen via de groepsleerkracht worden gesteld.  

 

In onderstaande tabel kunt u zien wanneer de gymles van uw kind(eren) in de Fanny Blankers 

Koenhal plaatsvindt. 

 

08.30 – 09.10 Groep 8 

09.10 – 09.50 Groep 3 

09.50 – 10.30 Groep 4/5 

10.30 – 11.10 Groep 5/6 

11.10 – 11.50 Groep 7 

________________________________________________________________________________ 

Kringloop whatsapp  

Twee moeders hebben het initiatief genomen om een kringloop app 

groep op te zetten expliciet voor schoolouders. Misschien sta je wel 

eens voor je kast en zijn er genoeg dingen die je weg wilt doen, maar wil 

je ze niet weggooien omdat ze nog prima bruikbaar zijn. Zet het op de 

kringloop app en maak er iemand anders blij mee! Of misschien kan je juist wel wat extra spullen 

gebruiken. Laten we elkaar en het milieu helpen door spullen te herbruiken. 

Hoe werkt het? Stuur een whatsappje naar Elise (06 22900665) of Stefanie (06 53595515) als je 

deel wilt nemen aan de app groep. Heb je iets aan te bieden, maak er een foto van en beschrijf je 

artikel kort en bondig. Dit mag kleding zijn, spullen, voedsel etc. Anderen mogen aangeven dat ze 

interesse hebben in je artikel. Indien er meerdere gegadigden zijn loot je na 2 uur en meld je de 

gelukkige winnaar. Op het schoolplein kunnen de artikelen worden uitgewisseld. Mocht je juist op 

zoek zijn naar iets, vragen staat ook vrij op de kringloop app. Let op, alles op de kringloop app is 

gratis. Interesse? Meld je aan! 

________________________________________________________________________________ 

De nationale voorleesdagen 

Van 22 januari tot en met 1 februari zijn er de nationale 

voorleesdagen. Woensdag 22 januari openen we dit 

met een voorleesontbijt. Uw kind hoeft voor dit ontbijt 

geen brood mee te nemen, want dit wordt verzorgd 

door de Ouder Vereniging. (Hebt u gelegenheid om te 

helpen met broodjes smeren op 22 januari om 7.45 

uur? Laat het weten door u aan te melden bij Mirjam 

Wind, wm.wind@kpnmail.nl) Wilt u uw kind een bord 

en een beker meegeven? De groepen 5 t/m 8 smeren 

hun brood zelf, dus zij mogen ook bestek meenemen. 

mailto:wm.wind@kpnmail.nl
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Tijdens of na dit ontbijt komen er kinderen uit de hogere groepen voorlezen aan de lagere 

groepen. Maar ook voor de andere dagen willen we op een leuke manier stilstaan bij het 

voorlezen. Daarom zoeken we voor 23 t/m 31 januari ouders, opa’s of oma’s die  

‘s morgens van 8.30 - 8.45 uur willen komen voorlezen uit hun favoriete kinderboek. Op de deur 

van iedere groep hangt een formulier waar u zich op kunt geven. 

Aan het einde  van deze Nieuwsflits is een bijlage gevoegd met heel handige voorleestips. Ze zijn 

direct toe te passen. 

________________________________________________________________________________ 

Foto’s/films op school en privacy 

Vanwege de wet op de privacy is aan alle ouders gevraagd om aan te  geven of er foto’s/filmpjes 

van de kinderen mogen worden gemaakt en zo ja, waarvoor deze dan gebruikt mogen worden. 

Dat is een complex bestand geworden met allerlei uitzonderingen. Alleen de medewerkers van 

school hebben toegang tot dit bestand. Alleen zij weten dus of er een foto van een bepaald kind 

kan worden gemaakt. Daarom geldt vanaf nu op elke school van Meer Primair onderstaande 

tekst. Deze tekst is te vinden bij de hoofdingang en de kleuteringang van ons gebouw. Wij willen u 

met klem vragen om dit te respecteren.  

 
________________________________________________________________________________ 

Webinar over scheiden 

Op donderdagavond 30 januari* van 20.00 tot 21.00 uur organiseert het Centrum voor Jeugd en 

Gezin (CJG) een webinar (live online uitzending) over scheidende ouders. Deze uitzendig is vanaf 

de bank thuis bij te wonen via een laptop of tablet met internet. Wel zo makkelijk! Aan het einde 

van het webinar is er ruimte om vragen te stellen via 

de online chat. Na het webinar is er een telefonisch 

spreekuur (023 55 41 588) verzorgd door het CJG.  

  

Niemand vindt het leuk als een huwelijk uitmondt in 

een scheiding. Maar soms is het onvermijdelijk. 

Belangrijk is dan de vraag: “Hoe help ik mijn kind de 
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scheiding door?”  

Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoedkundige gaat hier tijdens het webinar op in. 

De volgende vragen komen aan bod: 

 Hoe vertel je je kinderen dat je gaat scheiden? 

 Wennen aan de nieuwe situatie, hoe maak je dat makkelijker? 

 Hoe ga je om met de emoties van je kinderen? En die van jezelf? 

 Welke dingen zijn belangrijk om te doen in het proces van een scheiding met 

kinderen? 

 

Aanmelden kan via https://www.cjghaarlemmermeer.nl/gratis-webinar-hoe-help-ik-mijn-kind-de-

scheiding-door-2020/. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

  

* Komt het tijdstip niet uit? Meld je dan toch aan, je kunt het webinar in je eigen tijd terugkijken 

tot een maand na uitzending. 

                

** Extra: telefonisch spreekuur na het webinar, van 21.00 - 22.00 uur, bel 023 55 41 588 (CJG). 

 ______________________________________________________________________________ 
  

Kalender 
21 januari   gymnastiekkijkdag 
22 januari   voorleesontbijt   
27 januari t/m 7 februari afname cito-toetsen groep 3 t/m 8  
31 januari   Nieuwsflits nummer 10 
31 januari   groep 5/6 naar Jeugdland (techniekles) 
 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen 

https://www.cjghaarlemmermeer.nl/gratis-webinar-hoe-help-ik-mijn-kind-de-scheiding-door-2020/
https://www.cjghaarlemmermeer.nl/gratis-webinar-hoe-help-ik-mijn-kind-de-scheiding-door-2020/
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Bijlage voorleestips 

Voorlezen is leuk voor ouder en kind! Of je nu voor het slapen gaan een mooi verhaal voorleest in 

bed of overdag samen een prentenboek 

bekijkt, er worden herinneringen voor het 

leven gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen 

een positief effect op woordenschat, spelling 

en tekstbegrip. Hieronder een aantal tips om 

het meeste uit dit speciale kwartiertje te 

halen. 

Een boek kiezen 

In de bibliotheek is zoveel keuze aan boeken 

dat het soms niet meevalt een geschikt boek te vinden dat op dat moment past bij de 

belevingswereld van je kind. Denk eens aan de volgende situaties: misschien is er in het gezin een 

baby op komst, wordt je kind zindelijk of leert het tanden poetsen. Veel bibliotheken hebben de 

boeken per thema bij elkaar staan. 

 

Hetzelfde boek een paar keer voorlezen 

Het is een feit dat kinderen een verhaal eindeloos vaak willen horen en telkens opnieuw weer 

prachtig vinden. Bij de eerste keer voorlezen zijn ze geboeid, bij de tweede keer is er het feest der 

herkenning, bij de volgende keren krijgen ze oog voor detail en ontdekken ze steeds weer iets 

nieuws in de plaatjes. 

Hetzelfde boek een paar keer voorlezen hoeft voor jou niet saai te zijn als je elke keer een ander 

onderwerp verzint om het na het voorlezen over te hebben: het thema, de personages, heeft je 

kind zelf wel eens zoiets meegemaakt? 

 

 

Voorleesrituelen 

Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen: zo doen wij dat altijd! Ze voelen zich prettig als ze 

kunnen rekenen op het dagelijkse voorleesritueel. Lees voor op een vertrouwd moment of op een 

knusse plek met een knuffel of kussen erbij, en met zo weinig mogelijk kans op afleiding. 

Voorleestijd is de tijd waarin je samen kunt kijken, luisteren, praten en lachen. 

 

Voorlezen met stemmetjes 

In prentenboeken staan vaak veel korte spreekteksten. Het is niet nodig om je extra in te spannen 

en met verschillende stemmetjes voor te lezen. Bij heel jonge kinderen is dat nog niet zo aan de 

orde. Als je langzaam voorleest, goed articuleert en je kind tijdens het voorlezen regelmatig 

aankijkt, dan treft je vaak beter de toon en zal je kind goed begrijpen wie er in het boek iets zegt. 
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Te moeilijk of niet? 

Het kan prettig zijn om van anderen titels van prentenboeken te horen die geschikt zijn voor de 

leeftijd van je kind. Dan nog kan het zijn dat je aarzelt of het boek niet te moeilijk of te 

gemakkelijk is. Misschien helpt het om te weten dat een boek eigenlijk nét een beetje te moeilijk 

mag zijn. Als je het meerdere keren voorleest en je praat samen over het verhaal, heb je de 

meeste kans dat je kind door een boek geboeid wordt. 

 

Voorspel samen het verhaal 

Vraag tijdens het voorlezen aan je kind hoe het verhaal verder zou kunnen gaan. Door te vragen 

wat er allemaal kan gebeuren in het verhaal, denken kinderen goed na. Hierdoor leren ze in hun 

dagelijks leven ook beter om naar oplossingen te zoeken voor problemen. 

 

Moeilijke woorden 

Wanneer er moeilijke woorden in het boek staan, worden deze in de context van het verhaal vaak 

wel duidelijk. Zo niet, dan kun je jouw kind helpen om het nieuwe woord te leren door er een 

plaatje bij aan te wijzen, een voorbeeld te geven of een vervangend woord te gebruiken. 

Naderhand kun je ook het moeilijke woord er weer bijhalen. Zo onthoudt je kind het woord beter. 

Dit helpt bij de ontwikkeling van het taalgebruik. 

 

Laat je kind vertellen 

Geef je kind gelegenheid om iets te zeggen als je het verhaal voorleest. Het gaat erom dat je kind 

praat, dus alle opmerkingen over het verhaal zijn goed. Je kind heeft een eigen interpretatie over 

het verhaal en kan ook meepraten vanuit eigen ervaringen. Daar kun je dan weer op ingaan. Zo 

blijft je kind betrokken bij het verhaal. Laat je kind het verhaal ook zelf eens navertellen. 

Door het verhaal aan een ander te vertellen en erover na te praten, gaat je kind het verhaal beter 

begrijpen. 

 

Voorbereiding op het voorlezen 

Lees de titel van het boek voor en praat met je kind over de voorkant. Maak het nieuwsgierig naar 

het verhaal. Als je de kaft samen bekijkt, kun je samen bedenken waar het boek over zou kunnen 

gaan.                                                                                                                          

 

Veel leesplezier samen! 
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Bijlage brief Meer Primair over onderwijsstaking 
Aan de ouder(s), verzorger(s) van  

de scholen van de Stichting Meer Primair  

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Langs deze weg informeren wij u over de aangekondigde staking op donderdag 30 januari en vrijdag 31 

januari a.s. In de week voor de Kerstvakantie zijn de afspraken over een nieuwe cao voor het primair 

onderwijs gepresenteerd. Met het bereikte akkoord zijn nieuwe stappen gezet richting de vernieuwing en 

verbetering van de cao en de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Voor de onderwijsvakbonden 

geeft de inhoud van het onderhandelaarsakkoord aanleiding om voor 30 en 31 januari a.s. toch een nieuwe 

landelijke staking uit te roepen. De bonden zien het akkoord als een eerste stap in de goede richting maar 

vinden dat er nog meer stappen ten aanzien van het lerarentekort, het verlagen van de werkdruk en het 

verschil in salaris met het voortgezet onderwijs moeten worden gezet. De staking richt zich vooral op de 

politiek.  

 

Alle schoolbesturen investeren veel tijd en energie in het ondersteunen van scholen bij het werven van 

nieuwe leerkrachten, bij het aantrekken en opleiden van stagiair€s en zij-instromers of zoeken naar 

oplossingen bij uitval. Hierbij wordt onder andere samengewerkt met het UWV en het Participatiefonds. 

Het College van bestuur van Meer Primair werkt nauw samen met de directeuren bij de invulling van de 

vacatures binnen de scholen. Dit gebeurt niet alleen bij het werven van nieuwe leerkrachten, maar ook 

door na te denken over het anders organiseren van het onderwijs. Verder besteden wij veel aandacht aan 

onze medewerkers door hen blijvend te binden aan onze scholen. De mogelijkheid tot het volgen van een 

opleiding kan daar deel van uitmaken.  

 

Staken is een verworven recht en het staat daarom iedere medewerker van Meer Primair vrij om aan de 

stakingsoproep van de vakbonden gehoor te geven. Dit verklaart dat de stakingsbereidheid deze week 

onder de medewerkers op onze scholen wordt geïnventariseerd. Op scholen waar meer dan de helft van de 

medewerkers bereid is om te gaan staken, zal donderdag 30 en vrijdag 31 januari om praktische reden en 

vanuit veiligheidsoverwegingen geen onderwijs worden gegeven. De kinderen zijn vrij deze dagen. Mocht 

de stakingsbereidheid minder dan de helft bedragen, dan zullen uitsluitend de groepen van de leerkrachten 

die 30 en 31 januari van hun stakingsrecht gebruik maken, vrij zijn. Wanneer dit op de school van uw 

kind(eren) aan de orde is, wordt u deze week hier vanuit de school over geïnformeerd. We vragen uw 

begrip bij deze staking.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Stichting Meer Primair  

Margreet Vendel  

Eef Niezing  

College van bestuur 


