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Aan alle ouders en verzorgers en kinderen,

In de vorige nieuwsbrief heb ik u verteld dat het waarschijnlijk zou zijn
dat er gestaakt gaat worden op 12 december en dat er uiterlijk op 5
december met minister Slob een overleg zou zijn waarin dat duidelijk
zou moeten worden. Die duidelijkheid schijnt er nu al wel te zijn. Afgelopen woensdag heeft de minister met verschillende vertegenwoordigers uit het basisonderwijs gesproken en daar nogmaals herhaald dat
het reeds toegezegde geld niet verhoogd gaat worden. De kans op een
andere uitkomst, volgende week, lijkt dan ook niet aanwezig.

AGENDA
Dinsdag 5 december:
Sintviering! Kinderen vanaf
12.00 uur vrij
Woensdag 6 december:
GGD onderzoek groep 2

Ook op de Canadaschool is de afgelopen week weer bekeken of de
leerkrachten willen staken, wanneer er inderdaad een staking wordt

Maandag 18 december:
GGD onderzoek groep 2

uitgeroepen op 12 december. Dat is zo. U kunt er dus met 99,9% zekerheid vanuit gaan dat de Canadaschool op 12 december dicht is van-

Woensdag 20 december:
GGD onderzoek groep 2

wege de staking. Uiteraard volgende week nog even bevestiging wanneer het officieel bekend gemaakt wordt.

Donderdag 21 december:
kinderen vanaf 12.00 uur vrij,
kerstviering start om 17.30 uur

Op de volgende pagina in de nieuwsbrief leest u hier ook nog een brief
over van Petra Krajenbrink, de voorzitter van het College van Bestuur.
Zij gaat in deze brief nader op de problematiek in.

Nog een kleine persoonlijke noot; de afgelopen maand ben ik vooral
afwezig geweest vanwege ziekte. Sinds deze week ben ik weer aan het
werk, elke week weer een beetje meer, na de kerstvakantie ben ik
weer volledig aan het werk.
Ik ben ontzettend blij dat Marloes mijn taken heeft waargenomen, dat
Max taken van Marloes erbij heeft genomen, dat Merel taken van Max
heeft waargenomen en niet te vergeten; de rest van het team die ook
taken extra hebben uitgevoerd. Op die manier, samen sta je sterk, heb
ik me op mijn herstel kunnen richten zonder zorgen te hebben over school. Een
groot compliment naar iedereen…..

Met vriendelijke groet,

Jeroen van Beers

Vrijdag 22 december: om
12.00 uur start de kerstvakantie voor alle kinderen!

NA DE KERSTVAKANTIE
STARTEN DE KINDEREN
OP DINSDAG 9 JANUARI
2018

(maandag 8 januari hebben
we een studiedag)

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen van

De IJsselgraafscholen

Onderwerp: onderwijsacties

Beste ouders/verzorgers,

Waarschijnlijk hebt u al via de media gehoord dat er weer acties komen in het primair onderwijs. Graag geven wij
u meer informatie over de aanleiding voor deze acties.
Het nieuwe kabinet investeert in het basis onderwijs, maar die investeringen zijn helaas niet hoog genoeg en komen veel te laat. Zo wil het kabinet pas vanaf 2021 voldoende investeren om de werkdruk te verlagen. Tegen die
tijd zijn er al duizenden fulltime banen tekort in het onderwijs. Er is berekend dat als deze ontwikkeling zo doorgaat, er in 2025 zo’n 230.000 kinderen zonder leerkracht zullen zitten.
Daarnaast is er veel geld nodig om het salaris van de leraren in het basisonderwijs gelijk te trekken met het salaris
van docenten in het voortgezet onderwijs. Het kabinet trekt daar 270 miljoen euro voor uit, maar dat is bij lange
na niet voldoende om in de toekomst genoeg goede leraren te blijven trekken om de kwaliteit van het onderwijs
van uw kinderen op peil te houden.
Tot overmaat van ramp heeft het kabinet op 7 november jl. aangekondigd dat het vanaf 2021 jaarlijks 61 miljoen
euro wil bezuinigen op het basisonderwijs. De minister heeft daarbij aangegeven dat hij deze bezuiniging zo min
mogelijk wil laten neerslaan op het onderwijs in de klas. De praktijk heeft de laatste jaren echter uitgewezen dat
iedere bezuiniging wordt gevoeld in de school.
Op woensdag 29 november a.s. gaat minister Arie Slob op uitnodiging van het PO-Front in gesprek met leraren,
onderwijsondersteuners, schoolleiders en schoolbestuurders. Als hij dan niet tegemoet wil of kan komen aan de
eisen van het PO-front, roepen de vakbonden een nieuwe landelijke staking uit op dinsdag 12 december.
Het bestuur ziet grote loyaliteit van onze leerkrachten richting de leerlingen, maar begrijpt ook dat acties voor
het verlagen van de werkdruk en het verhogen van de salarissen broodnodig zijn om het beroep van leerkracht in
het basisonderwijs voor de huidige en toekomstige leraren aantrekkelijker te maken. Wij hopen dat voor u als
ouders/verzorgers hetzelfde geldt. Het gaat ons echt om de toekomst van uw en onze kinderen.
Momenteel zijn wij aan het inventariseren of de leraren op onze school meedoen aan de eventuele staking van
12 december. Op basis daarvan kunnen we bekijken of de school op 12 december a.s. gesloten is of geheel of gedeeltelijk open blijft. U hoort zo snel mogelijk wat dat voor u en uw kind(eren) betekent.

Met vriendelijke groet,

Petra Krajenbrink
Voorzitter College van Bestuur

Sinterklaas op school!
Zoals gebruikelijk brengt de Sint met zijn pieten ook dit jaar weer een bezoek aan onze school. Hij heeft
gelukkig tijd vrij kunnen maken om op 5 december de ochtend bij ons aanwezig te zijn.
We ontvangen hem met alle kinderen op het plein, we hebben een speciaal podium waar we hem natuurlijk toezingen en waar we even van de Sint horen hoe de reis dit jaar is verlopen.
Daarna gaan we het feest in de groepen voortzetten. We willen u er nog(maals) even aan herinneren dat
ouders die bij dit feest aanwezig zijn, oppas hebben geregeld voor hun kinderen die nog niet bij ons op
school zitten.

Om 12 uur hebben alle kinderen vrijaf!

