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SCHOOLFOTOGRAAF 
 

Maandag 3 september komt de Schoolfotograaf. Er 
zullen individuele foto’s worden gemaakt, een foto 
van de units en een broertjes/zusjes foto van de 
kinderen die bij ons op school zitten. De foto’s 
kunnen daarna digitaal besteld worden.  
Foto´s van de kinderen bij de kinderopvang en 
peuters zullen op een andere dag plaatsvinden. Ook 
de bijbehorende broertjes en zusjes foto hiervan.  
 

EVEN VOORSTELLEN: JUF CORRIE  
We zijn alweer een paar weekjes bezig in dit nieuwe 
schooljaar. En de kinderen, juffen en meesters zijn 
het alweer goed gewend. Ik ben juf Corrie ben 59 
jaar en woon met mijn man in Dreischor. Onze 3 
dochters zijn al “uitgevlogen”. Sommige mensen 
kennen me al van vorig jaar,want sinds vorig jaar ben 
ik werkzaam op maandag en dinsdag in groep 4 bij 
juf Esther. Ik ben al 37 jaar juf van verschillende 
scholen geweest in verschillende functies. Ik vind het 
heel leuk om nu tijdelijk in de unit 4/5 te mogen 
werken. 
 
Vriendelijke groet, 
Corrie van Stee 
 

KANDIDAAT MR GEZOCHT  
Vanwege zijn verhuizing naar Dreischor heeft Joost 
Timmermans de MR verlaten. Dit betekent dat we 
tussentijdse verkiezingen gaan houden om deze plek 
op te vullen. 
We hebben kandidaten nodig uit de oudergeleding 
van Binnen de Veste. 

Bij interesse voor deze functie kunt u zich 
aanmelden bij Marcel van den Berge (voorzitter). 
Dit kan ook per mail : m.vanden.berge@obase.nl 
 
Met vriendelijke groeten, namens de MR. 
Marcel van den Berge.   
 
 
 
 

BROODTROMMELS EN BEKERS 
De kinderen van de onderbouw zetten hun eten en 
drinken op de trolleys zodat dit makkelijk de klas 
ingereden kan worden. Dat is erg fijn, maar af en toe 
is niet helemaal duidelijk welke beker of 
broodtrommel van welke leerling is. Wilt u daarom 
de  beker/broodtrommel/bakjes van uw kind 
voorzien van naam? Alvast bedankt. 

 
 

UITJE UNIT ONDERBOUW 
Donderdag 13 september gaat de onderbouw unit 
naar het bos in Schuddebeurs. We gaan op zoek 
naar schatten! Ouders van deze kinderen krijgen een 
mail met verdere informatie. 
 

AGENDA 

 3 september 

 11 september 

 12 september 

 25 september 

 2 oktober 

 3 oktober 

 Schoolfotograaf 

 Ouderavond Vitruvio (19.30-21.00 uur) 

 (Waarschijnlijke) stakingsdag 

 Studiedag  

 Sponsorloop 

 Opening Kinderboekenweek                                                                   
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OUDERAVOND VITRUVIO 
Dinsdag 11 september wordt er een thema-avond 
georganiseerd  voor de ouders van de leerlingen van 
de Vitruvio-afdeling. De avond start om 19.30 uur tot 
21.00 uur. Hievoor wordt t.z.t. nog een aparte 
uitnodiging verstuurd. 
 

FOTOLIJSTJE 
Wil alle kinderen van de unit 
onderbouw een fotolijstje 
meenemen? We willen er graag 
mee knutselen (alleen het lijstje is 
nodig, geen glas). 
 

TIJDSCHRIFTEN 
Wie kan de unit onderbouw helpen met tijdschriften 
waar we uit kunnen knippen en werken?  
 

KRENTENBAARD 
Er is krentenbaard gesignaleerd op school. Niet 
gevaarlijk, wel besmettelijk. Houdt u het in de gaten. 
 

STAKING 12 SEPTEMBER 
Beste ouders,  
 
Opnieuw vragen wij uw aandacht en steun voor een 
stakingsdag. We hebben in 2017 al een prikactie (27 
juni) en 2 stakingsdagen (5 oktober en 12 december) 
achter de rug. Vervolgens is er een estafettestaking 
ingezet waarbij alle provincies na elkaar een dag 
staken. Op woensdag 12 september zijn de 
provincies Zuid-Holland en Zeeland aan de beurt.  
 
Het PO-front, waarin werknemers en 
werkgeversorganisaties verenigd zijn, blijft druk 
uitoefenen op de politiek in het belang van het 
onderwijs.  
Er is sinds de start van de acties wel iets gebeurd. Er 
is structureel 450 miljoen Euro beschikbaar gesteld 
voor werkdrukvermindering. Er is een 
onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe –
kortdurende- CAO waarin een begin wordt gemaakt 
met het optrekken van lerarensalarissen in de 

richting van het salarisniveau in het voortgezet 
onderwijs.  
Het door de overheid beschikbaar gestelde bedrag 
van 270 miljoen Euro is echter niet voldoende. De 
lerarensalarissen in het primair onderwijs blijven te 
ver achter ten opzichte van het voortgezet 
onderwijs, waardoor het vak niet aantrekkelijk 
genoeg is.  
In de nabije toekomst verwachten we een serieus 
lerarentekort met alle gevolgen van dien.  
Op onze school was dit het afgelopen schooljaar al 
merkbaar bij het zoeken naar vervanging voor zieke 
medewerkers. Dat betekent dat bij ziekte van 
leerkrachten, groepen soms moeten worden 
verdeeld, opgevangen worden door een 
onderwijsassistent of zelfs vrijaf krijgen. We willen 
niet dat kinderen langdurig zonder leerkracht komen 
te zitten.  
 
Wij zullen daarom nogmaals een duidelijk signaal 
moeten afgeven. De actiebereidheid is groot. Vele 
medewerkers zullen gebruik maken van hun 
stakingsrecht en gehoor geven aan de oproep van 
vakbonden en werkgevers om te staken.  
Dit betekent dat ook onze school op woensdag 12 
september gesloten is.  
 
Staken is een middel waar we niet graag naar 
grijpen. Nu stoppen met actievoeren betekent 
echter dat door een tekort aan leerkrachten, de 
kwaliteit van het onderwijs achteruit zal gaan. 
Uiteraard zijn wij ons ervan bewust dat u (samen 
met heel veel andere ouders in Nederland) 
geconfronteerd wordt met de gevolgen van deze 
actiedag. Dat betreuren wij, maar vragen begrip 
voor het feit dat dit middel voor ons op dit moment 
de beste manier is onze zorgen over het onderwijs 
aan huidige en toekomstige leerlingen onder de 
aandacht te brengen.  


