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Pasen    
Afgelopen	  donderdag	  hebben	  we	  het	  paasfeest	  gevierd	  met	  de	  kinderen.	  Een	  mooie,	  ingetogen	  viering.	  De	  dag	  
begon	  met	  het	  paasverhaal,	  uitgevoerd	  door	  een	  aantal	  leerkrachten.	  Daarna	  zijn	  de	  allerkleinsten	  paaseieren	  
gaan	  zoeken	  en	  hebben	  alle	  kinderen	  paasknutsels	  gemaakt.	  Heeft	  uw	  kind	  ook	  iets	  moois	  mee	  naar	  huis	  
genomen?	  Er	  werd	  veelal	  samengewerkt	  tussen	  verschillende	  groepen.	  Mooi	  om	  te	  zien	  hoe	  de	  oudere	  
kinderen	  de	  jongere	  kinderen	  hielpen.	  De	  dag	  werd	  afgesloten	  met	  een	  heerlijke	  paaslunch.	  We	  bedanken	  u	  
voor	  uw	  bijdrage	  en/of	  uw	  bijdrage	  voor	  de	  voedselbank.	  	  

Het  team  van  de  St.   Josephschool  wenst  u  f i jne  paasdagen.  
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Lerarentekort  
In	  gesprek	  met	  een	  ouder	  omtrent	  het	  lerarentekort,	  heeft	  zij	  hierover	  met	  haar	  raadslid	  contact	  gezocht.	  Deze	  
weer	  met	  de	  wethouder	  van	  onderwijs.	  Ook	  met	  KPOA	  onze	  stichting.	  Hieronder	  de	  antwoorden.	  Ik	  bedank	  
deze	  betrokken	  ouder	  voor	  deze	  actie.	  Ik	  denk	  dat	  u	  dit	  massaal	  zou	  moeten	  doen,	  omdat	  het	  lerarentekort	  
ook	  uw	  probleem	  is.	  Ik	  hoop	  dat	  u	  zich	  daar	  bewust	  van	  bent.	  Bijna	  niet	  te	  begrijpen	  in	  ons	  welvarende	  land,	  
maar	  toch	  keihard	  aan	  de	  orde.	  

Hallo  Gert,  

Ik  wilde  je  even  laten  weten  dat  ik  zondag  zowel  de  KPOA  als  'mijn  raadslid'  een  mail  heb  gestuurd  met  mijn  
zorgen  (en  die  van  vele  anderen  die  ik  spreek)  over  het  gebrek  aan  invalskrachten.    

Van  de  KPOA  kreeg  ik  het  volgende  antwoord:  

"Dank  u  voor  uw  bericht.  Ik  heb  alle  begrip  voor  uw  zorg  m.b.t.  het  ontbreken  van  invalleerkrachten.  Helaas  is  
het  vinden  van  beschikbare  (inval)  leerkrachten,  een  in  omvang  toenemend  probleem.  Binnen  ons  bestuur  (17  
scholen)  hebben  wij  al  veel  extra  leerkrachten  in  dienst  genomen,  toen  zij  nog  beschikbaar  waren.  En  we  blijven  
dit  doen,  maar  nu  wordt  helaas  de  spoeling  steeds  dunner.  Maar  we  ondersteunen  ook  daar  waar  kan  ook  op  
andere  manieren  onze  scholen  die  dag  in  dag-‐uit  bezig  zijn  oplossingen  te  vinden  voor  deze  situatie  (part-‐timers  
die  extra  komen,  duo-‐partners  die  elkaars  groep  overnemen  etc  etc.)  

Uiteraard  zijn  we  met  alle  instanties  die  hier  ook  maar  enige  rol  in  kunnen  spelen  al  geruime  in  overleg  en  
werken  we  samen  om  in  de  ontstane  situatie  zo  goed  mogelijke    oplossingen  te  vinden.  

Echter  het  vinden  van  (inval)leraren  wordt  steeds  moeizamer,  omdat  ze  er  doodeenvoudig  steeds  minder  zijn.  
Gelukkig  horen  we  dat  leerkrachten  graag  bij  onze  KPOA  scholen  willen  werken,  maar  dan  moeten  ze  er  wel  zijn.  

U  vraagt  wat  u  als  ouders  zou  kunnen  doen.  Enkele  suggesties:  

• Als  u  onderwijzers  kent  die  (nog)  geen  baan  hebben  of  dichter  bij  ‘huis’  willen  werken;  breng  ze  in  
contact  met  de  school  

• Studenten  die  nog  geen  keus  gemaakt  hebben  voor  welke  studie  ze  willen  gaan,  vertel  hoe  aantrekkelijk  
een  baan  in  het  onderwijs  is.  

• Breng  uw  (terechte)  zorg  onder  de  aandacht  van  de  (plaatselijk  en  landelijke)  politiek              

  Ik  begrijp  heel  goed  dat  u  liever  van  mij  een  concretere  oplossing  had  willen  horen,  maar  helaas  is  dit  de  
werkelijkheid.  Maar  weet  dat  we  alles  in  het  werk  stellen  als  KPOA  (en  daar  waar  kan  met  andere  besturen  en  
instanties)  om  leerkrachten  te  vinden,  zo  nodig  op  te  leiden  en  te  benoemen.      

In  de  veronderstelling  u  hiermee  voldoende  geinformeerd  te  hebben."  

Voorzitter  CvB  

'Mijn  raadslid'    heeft  gesproken  met  de  huidige  wethouder  van  Onderwijs,  mevr  Houwing.  Zij  heeft  via  hem  
gevraagd  of  ik  mijn  mail  aan  haar  wilde  sturen  en  dan  zou  zij  het  meenemen  naar  de  besprekingen  met  de  KPOA  
die  er  binnenkort  zijn.  Tevens  zou  zij  er  voor  zorgen  dat  haar  opvolger  en  andere  betrokkenen  op  het  stadhuis  er  
van  weten.  
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Uitnodiging   inspiratieavond  (herhaald)  
Ieder	  jaar	  organiseert	  SWV	  de	  Eem	  verschillende	  inspiratieavonden	  voor	  ouders,	  onderwijs-‐	  en	  
zorgprofessionals.	  Dit	  schooljaar	  heeft	  de	  derde	  avond	  het	  thema:	  ‘Mag	  ik	  je	  complimenteren?’	  Een	  
interactieve	  lezing	  met	  Eddie	  Brummelman	  op	  woensdag	  18	  april	  in	  de	  Flint.	  

De	  uitnodiging	  is	  als	  bijlage	  aan	  deze	  nieuwsbrief	  toegevoegd.	  

Paaseierenmemory  maken  
Het	  is	  bijna	  Pasen	  en	  de	  paaseitjes	  liggen	  al	  in	  de	  winkel!	  Daarom	  deze	  keer	  een	  paaseierenmemory	  om	  in	  de	  
paasstemming	  te	  komen.	  

  

Wat  heb   je   nodig?  
-‐	  2	  stukken	  karton	  (A4	  formaat)	  

-‐	  Stiften	  of	  kleurpotloden	  

-‐	  Schaar	  

-‐	  Printer	  

	  

Hoe  ga   je   te  werk?  
Print	  de	  afbeelding	  met	  paaseieren,	  die	  je	  kunt	  vinden	  op	  de	  Facebookpagina	  van	  Kind	  en	  Motoriek,	  tweemaal	  
uit.	  Kleur	  de	  paaseieren	  in	  met	  de	  stiften	  of	  kleurpotloden.	  Vergeet	  niet	  de	  paaseieren	  die	  hetzelfde	  zijn	  ook	  op	  
dezelfde	  manier	  in	  te	  kleuren!	  	  
Plak,	  als	  alles	  ingekleurd	  is,	  allebei	  de	  afbeeldingen	  op	  een	  stuk	  karton.	  Knip	  alle	  plaatjes	  uit	  en	  je	  paasmemory	  
is	  klaar!	  
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Vanuit   de  wijk  
Vrol i jke  Paastuin  voor   jong  en  oud  
Voor	  een	  vrolijke	  voorbereiding	  op	  Pasen	  zijn	  alle	  kinderen,	  hun	  ouders	  en	  andere	  belangstellenden	  welkom	  
in	  de	  pastorietuin	  in	  Hooglanderveen.	  Op	  Paaszaterdag	  31	  maart	  is	  er	  een	  PaasTuin	  bij	  de	  St.	  Josephkerk,	  met	  
om	  18.00	  uur	  gratis	  poffertjes,	  een	  knusse	  kinderboerderij,	  een	  film-‐voorstelling	  van	  Pasen	  met	  de	  
Zandtovenaar,	  paaskaarsen	  maken	  en	  een	  puzzeltocht	  rond	  het	  verhaal	  van	  Jezus.	  Om	  19.00	  uur	  brandt	  het	  
paasvuur	  en	  sluiten	  we	  af	  met	  een	  verhaal.	  En	  natuurlijk	  ga	  je	  paaseieren	  verstoppen	  voor	  de	  viering	  van	  
Pasen	  op	  zondag.	  Komen	  jullie	  ook?!	  

Op	  eerste	  paasdag	  is	  er	  om	  11.00	  uur	  een	  feestelijke	  viering	  van	  Pasen	  met	  pastor	  Roderick	  Vomhögen	  
en	  kinderwoorddienst	  voor	  basisscholieren.	  Na	  deze	  viering	  kun	  je	  eieren	  zoeken	  in	  het	  bos	  naast	  de	  kerk.	  	  

	  	  

Zing  mee   in  het  speciale  k inderkoor  
Op	  15	  april	  doen	  26	  kinderen	  uit	  Vathorst	  en	  Hooglanderveen	  hun	  eerste	  heilige	  communie.	  Een	  feestelijk	  
moment,	  met	  een	  mooie	  viering	  (om	  11.30	  uur)	  en	  een	  speciaal	  samengesteld	  koor.	  Vind	  je	  zingen	  
ontzettend	  leuk,	  vind	  je	  het	  leuk	  om	  samen	  met	  anderen	  in	  zo'n	  bijzondere	  viering	  mee	  te	  zingen,	  doe	  dan	  
gezellig	  mee!	  Het	  speciale	  kinderkoor	  oefent	  op	  dinsdag	  3	  en	  10	  april	  om	  18.00	  uur	  in	  de	  St.	  Josephkerk.	  	  	  

	  

Alle   k inderen   in  de  meivakantie  welkom  bi j   Ska  
De	  komende	  meivakantie	  staat	  op	  de	  buitenschoolse	  opvang	  van	  Ska	  Kinderopvang	  in	  het	  teken	  van	  het	  
thema	  Groen	  doen.	  De	  bso-‐medewerkers	  hebben	  weer	  aantrekkelijke	  activiteiten	  voorbereid.	  	  

Op	  www.ska.nl/groendoen	  vindt	  u	  het	  vakantieprogramma.	  	  

Ook  voor  niet-‐k lanten     
Bent	  u	  (nog)	  geen	  klant	  van	  Ska	  Kinderopvang,	  maar	  wilt	  u	  uw	  kind	  toch	  een	  of	  meer	  dagen	  mee	  laten	  doen	  
aan	  het	  leuke	  vakantieprogramma?	  Dan	  is	  de	  incidentele	  opvang	  iets	  voor	  u!	  U	  kunt	  bij	  Ska	  Kinderopvang	  ook	  
een	  vakantiepakket	  afnemen,	  zodat	  u	  in	  alle	  vakanties	  verzekerd	  bent	  van	  opvang.	  	  

	  

	  

	  

	  


