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Beste ouders/verzorgers,
Vandaag ontvangt u de 4e nieuwsbrief van dit schooljaar.
Nog even en dan is het december. Toch altijd voor kinderen één van de spannendste, maar
ook zeker gezelligste maand van het jaar. Natuurlijk hopen we dat Sinterklaas ons weer komt
bezoeken op 5 december. We doen er in ieder geval al van alles aan om hem welkom te
heten. De vlag hangt al uit en de school is al helemaal in Sintsfeer. Niet snel erna maken we
ons op voor het Kerstfeest. Op 21 december houden we een mega-gezellige kerstmarkt op
onze school van 17.00-19.00 uur. De opbrengst hiervan gaat volledig na het goede doel,
stichting Leergeld. Wat voor goeds zij in onze gemeente doen komen zij in de
bovenbouwklassen zelf vertellen en ook op de kerstmarkt bemannen zij een kraampje.
De middag ervoor is weer onze traditionele, altijd gezellige, Kerst-doe-middag!
Leest u op uw gemak deze nieuwsbrief even door. Hij staat weer vol met nuttige en leuke
informatie.
WeCycle
De inleveractie van oude, kleine en of kapotte elektrische apparaten is nu afgelopen. Er zijn
maar liefst 169 apparaten ingeleverd waarvoor onze dank. Ook dit schooljaar krijgen we
hiervoor een leuk geschenk. Dat is een fotocamera. Tevens hebben we 2 gouden sterren
verdiend mbt onze WECYCLE- actie. Volgend schooljaar doen we weer mee.
Muziekimpuls
Onze school doet mee aan Muziekimpuls. Dat houdt in dat we het muziekonderwijs op
school promoten en hierbij ondersteuning krijgen van muziekgezelschappen uit de
omgeving. Onze school werkt samen met EMM uit Elshout. Via specsavers steunt sparen zij
nu voor instrumenten voor de basisschool. Iets wat wij natuurlijk van harte toejuichen. Hoe
meer stemmen zij krijgen hoe groter de kans op nieuwe instrumenten. Stemt u mee? Via
onderstaande link kunt u stemmen. Dit kan nog 5 dagen.
https://stichtingspecsaverssteunt.specsavers.nl/alle-goede-doelen
Plaatsing speeltoestel!
Vorig jaar zijn we de sponsorgroep “Vrienden van jongLeren” gestart. We zijn blij u te
kunnen melden dat we nu al een eerste cadeau hebben mogen ontvangen. Op 15 december
wordt een nieuw speeltoestel onthuld! Uiteraard zijn we hier onze “vrienden” zeer dankbaar
voor.
Mocht u zelf een bedrijf hebben of denkt u dat uw baas kleinschalige sponsoring ook ziet
zitten??? Aanmelden als vriend van jongLeren is niet alleen heel goedkoop (50 euro per jaar
gedurende 3 jaar) maar het komt ook direct ten goede aan onze kinderen. De folders liggen
bij de hoofdingang. Voor meer info kunt u ook mailen naar
sponsorcommissie@obsjongleren.nl. Meer info vindt u ook op onze website.
De kinderen van de Kinderraad hebben al nagedacht over het volgende cadeau.

Staking 12 december
Zoals u weet gebeurt er op dit moment veel in onderwijsland. Graag willen we u op de
hoogte brengen van de ontwikkelingen en uitleg geven waarom er mogelijk op 12 december
opnieuw gestaakt wordt en de scholen gesloten zullen zijn.
Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het primair onderwijs waren teleurgesteld
over het regeerakkoord van Rutte III. Voor 2018 is er slechts 10 miljoen gereserveerd om de
werkdruk aan te pakken. Een druppel op een gloeiende plaat. Het “beloofde” bedrag van
500 miljoen, blijkt in werkelijkheid 430 miljoen te zijn en dit volledige bedrag komt pas in
2021 beschikbaar.
Voorlopig lijkt het bij 270 miljoen te blijven en dat is niet voldoende om in de toekomst
genoeg goede leraren te blijven trekken om het onderwijs voor uw kinderen op peil te
houden. We zien nu dat er een groot verschil (tot ruim 20%) is tussen de salariswaardering
van een leerkracht PO (primair onderwijs) en VO (voortgezet onderwijs). Dit, terwijl we
eenzelfde hbo-opleiding hebben gevolgd en vergelijkbare verantwoordelijkheden en taken
hebben. Dit maakt dat er op dit moment te weinig studenten kiezen voor het beroep
leerkracht PO. Ook stappen er leerkrachten over van het PO naar het VO. Deze
ontwikkelingen komen het lerarentekort niet ten goede. 900 Miljoen is het absolute
minimum om de salarissen te repareren zodat we leerkrachten in de toekomst kunnen
krijgen en collega’s die het vak verlaten weten te behouden.
Wij begrijpen dat een dag staken voor u als ouder wellicht ongemak kan opleveren. Deze
acties zijn ook zeker niet bedoeld om u als ouders in een lastig parket te brengen. Het gaat
ons echt om de toekomst van uw en onze kinderen. Het is nu of nooit, nu moeten we
doorpakken! Wij hopen dan ook op uw steun te kunnen (blijven) rekenen.
De organisaties die samenwerken in het PO-front hebben op 7 november een gesprek
gevoerd met de nieuwe minister van Onderwijs, Arie Slob. De samenwerkende
onderwijsorganisaties hebben daarbij een ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd
aan de minister. Ze verwachten uiterlijk in de week van 5 december een antwoord van Slob
op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het primair
onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan volgt er op 12 december een
landelijke staking. Scala laat komende week een gezamenlijke brief hierover uitgaan.
JongLeren staat achter bovengenoemde actie. Een groot deel van het team heeft ook
aangegeven die dag gebruik te willen maken van hun stakingsrecht. We wachten nog even
het resultaat van de gesprekken met minister Slob af, maar door u op voorhand hierover al
te informeren, kunt u hier mogelijk al rekening mee houden. Ik informeer u zo snel mogelijk
of de hele school dicht gaat.
Enkele mededelingen
- We zijn gestopt met de inzameling van de doppen. We hadden geen distributiepunt in de
buurt meer en ook geen ouder die dit coördineerde.
- De luiers die op school weggegooid worden moeten in de blauwe luiercontainer. Nu vinden
we ze nog regelmatig in de andere containers.

Komende activiteiten
5 december Sinterklaas op school
6 december Studiedag team, kinderen vrij
12 december Staking????
15 december Opening speeltoestel
20 december Kerst-doe-middag 13.30 – 16.00
21 december Groep 1t/m 4 middag vrij
21 december Kerstmarkt 17.00-19.00 uur
22 december Groep 5 t/m 8 continurooster tot 13.00 uur
Hierna Kerstvakantie!!!!!
Tot zover de 4e nieuwsbrief!
Met vriendelijke groeten, Kees Willemse, directeur

