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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
De eerste weken van het jaar 2019 zitten er alweer op. In de media is het onderwijs weer volop 
in het nieuws. Zo besteedde de landelijke media een paar weken terug volop aandacht aan de op 
handen zijnde staking van 15 maart. 
Ik verzoek u dus om de landelijke media en de mededelingen van de school hierover in de gaten 
te houden. 
 
Er wordt in de media veel geroepen dat de werkdruk in het onderwijs zo groot is, maar dat 
vinden wij een lastig meetbaar begrip. 
Wat wij zeer zeker merken is dat er steeds minder geschikt speciaal onderwijs personeel 
voorhanden is. 
Dat uit zich voornamelijk tijdens momenten van ziekte. Vaak worden er dan klassen verdeeld of 
zijn collega’s flexibel en ondersteunen op deze manier andere groepen. Dit om het uiterste 
middel, het naar huis sturen van groepen te voorkomen. 
 
Tot op heden hebben wij dit gelukkig echt tot een minimum kunnen beperken. Gelukkig heb ik 
ook nog positief nieuws. Juf Mireille is in december bevallen van een gezonde dochter. Bij onze 
zieke collega’s zit er gelukkig progressie in hun herstel. Juf Ingrid, juf Silvia en juf Sylvia zijn 
volop bezig hun re-integratie werkzaamheden uit te breiden. En juf Rianne zet thuis alweer grote 
stappen, maar is nog steeds herstellend van haar operatie. Juf Amarens is helaas uitgevallen 
i.v.m. zwangerschapsklachten.  
 
Ronald Kamerman, directeur  
 
 
 
 
 

 
7 of 12 februari Oudergesprekken 
18 t/m 22 februari Voorjaarsvakantie 
28 maart Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag personeel 
10 april Voorjaarsmarkt (woensdagmiddag)  
19 t/m 22 april Paasweekend 
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Zoals op de afbeelding aangegeven genieten we hier van de picknick, terwijl juf ons voorleest 
uit; Een huis voor Harry”. Dit boek staat o.a. de 
komende week centraal in het teken van de Nationale 
Voorleesdagen. Met een lekker melkbroodje in de 
hand en een bekertje drinken daarna is het veel 
gezelliger om naar een Prentenboek te luisteren. In 
de hal is een kast ingericht met allerlei 
prentenboeken, inclusief verwerkingsmateriaal waar 
we t/m vrijdag 1 februari gebruik van kunnen 
maken. Daarna worden de Nationale Voorleesdagen 
afgesloten met een bezoekje van een ouder(s), 
opa(’s), oma(’s) of andere belangstellenden om 
een prentenboek voor te lezen. Bij ons heeft zich al 
een moeder opgegeven; TOP!!! Wij hebben er zin in 
maar tot dan gaan we zelf aan het werk. De eerste 
kleurplaten hangen al in de klas over het boek; “Een 
huis voor Harry”. Ook hebben we hier een liedje 
met gebaren over gezongen. 
 

                   
 
De afgelopen weken hebben we over het thema kleding gewerkt. Dit hebben we gecombineerd 
met de winter en het weer wat heeft geresulteerd tot prachtige werkjes. Vooral de grauwe lucht 
is goed zichtbaar, met op de voorgrond kinderen in felgekleurde regenpakken. En deze 
regenpakken komen ook zo wel goed van pas want de lente is nog lang niet in zicht. 

  
 
 
 
 



 
 
Tot de voorjaarsvakantie werken we over het thema; “Natuur en techniek”. Juf heeft ons al een  
 auto laten zien die we gaan maken. 
Deze auto kan rijden door  een ballon op te blazen en achter de auto 
te klemmen. Liam heeft al een aantal keren gevraagd wanneer we 
ermee gaan beginnen.  
Kortom ook voor dit thema doen we weer genoeg inspiratie om mee aan 
de slag te gaan. 
Voor we het weten is de Voorjaarsvakantie alweer in zicht en 
kunnen we ons weer richten op de lente.  
 
Groetjes van iedereen uit SO1. 
 
 

 

 
 



 



 
 
 
 
 
 

Wellicht is het u in de drukke decembermaand ontschoten en daarom stuur ik u nogmaals deze ‘bon’ 
toe, die de jonge aspirant-musici op uw school uitnodigt voor een gratis vrijblijvende proefles muziek 
bij Scala Centrum voor de Kunsten. 
 
N.a.v. de bezoeken van onze koperdocent Erik van der Weerd op diverse basisscholen verzond ik in 
december een dergelijk bericht ook al om kinderen die enthousiast zijn geworden voor muziekmaken 
worden van harte uitgenodigd om bij Scala een gratis, vrijblijvende proefles te volgen op een 
instrument naar keuze. Zie hieronder de bon. 
 
 

 


