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Lerarentekort  
Afgelopen	  week	  hebben	  wij	  noodgedwongen	  vier	  groepen	  geen	  onderwijs	  
kunnen	  geven.	  Hartelijk	  dank	  aan	  alle	  flexibele	  ouders!	  De	  griep	  eist	  zijn	  tol.	  
En	  maakt	  eens	  temeer	  duidelijk	  dat	  het	  lerarentekort	  er	  niet	  aan	  staat	  te	  
komen,	  maar	  dat	  het	  er	  inmiddels	  levensgroot	  is.	  Op	  alle	  scholen.	  

Ik	  lees	  van	  de	  week	  in	  de	  krant	  met	  verbijstering	  dat	  onze	  minister,	  Arie	  Slob,	  
constateert	  dat	  door	  de	  griep	  er	  nu	  hier	  en	  daar	  groepen	  naar	  huis	  gestuurd	  
worden.	  Hoezo??	  Al	  maanden	  lang	  worden	  er	  groepen	  naar	  huis	  gestuurd,	  
omdat	  er	  gewoonweg	  geen	  leerkrachten	  meer	  zijn.	  

Ik	  moet	  u	  er	  dus	  weer	  op	  attent	  maken	  dat	  de	  nood	  in	  het	  onderwijs	  hoog	  is.	  Kortdurende	  ziekte	  lossen	  we	  
op,	  nou	  ja	  “’ossen	  we	  op’.	  Kinderen	  naar	  huis	  sturen	  is	  uiteindelijk	  natuurlijk	  niet	  oké.	  Maar	  we	  zien	  geen	  
andere	  weg.	  Geen	  andere	  weg	  als	  we	  tenminste	  onze	  zorgstructuur	  intact	  willen	  houden.	  De	  zorgstructuur	  
die	  het	  mogelijk	  maakt	  elk	  kind	  zoveel	  mogelijk	  te	  voorzien	  van	  aandacht	  en	  werk	  op	  maat.	  En	  Passend	  
Onderwijs	  valt	  al	  niet	  mee	  in	  een	  school	  waar	  iedereen	  100%	  gezond	  is	  en	  blijft.	  

Wii	  hopen	  daarom	  dat	  wij	  op	  uw	  steun	  mogen	  blijven	  rekenen	  als	  we	  maatregelen	  moeten	  nemen	  die	  
voornoemde	  zorgstructuur	  aantast.	  Want	  dat	  betekent	  direct	  dat	  onze	  bereikbaarheid	  en	  beschikbaarheid	  
voor	  u	  en	  uw	  kind	  (voor	  gesprek	  of	  extra	  hulp	  bijv.),	  die	  voor	  ons	  een	  groot	  goed	  is,	  waarschijnlijk	  direct	  
minder	  wordt.	  	  Laten	  we	  hopen	  van	  niet.	  Maar	  ik	  hecht	  eraan	  de	  werkelijkheid	  met	  u	  te	  delen.	  Het	  is	  en	  
wordt	  ons	  gezamenlijk	  probleem.	  Daarin	  vind	  ik,	  laat	  de	  politiek	  behoorlijk	  verstek	  gaan.	  

Gert	  de	  Wit	  

Studiedag  op  22  februari   
Op	  vrijdag	  22	  februari,	  de	  vrijdag	  voor	  de	  voorjaarsvakantie	  hebben	  wij	  een	  studiedag.	  Op	  die	  dag	  is	  de	  
school	  gesloten.	  Als	  team	  werken	  wij	  verder	  aan	  de	  zaken	  die	  voor	  onze	  schoolontwikkeling	  van	  belang	  zijn.	  
Wilt	  u	  deze	  dag	  zelf	  zorg	  dragen	  voor	  de	  opvang	  van	  uw	  kind.	  Bedankt!	  

Open  dag  
8	  maart	  a.s.	  is	  er	  de	  jaarlijkse	  open	  dag	  voor	  alle	  basisscholen	  in	  Amersfoort.	  Tijdens	  
deze	  open	  dag	  krijgen	  	  de	  ouders	  een	  rondleiding	  door	  de	  school,	  zodat	  zij	  zich	  een	  
beeld	  kunnen	  vormen	  van	  het	  onderwijs	  op	  die	  school.	  

Mocht	  u	  in	  uw	  omgeving	  ouders	  kennen	  die	  op	  zoek	  zijn	  naar	  een	  school,	  wilt	  u	  die	  
dan	  wijzen	  op	  deze	  Amersfoortse	  open	  dag.	  Niet	  per	  se	  voor	  onze	  school,	  maar	  ook	  
voor	  andere	  scholen.	  Dank	  u!	  
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Van  de  kindercarnavalscommissie  
Beste	  ouders,	  

Wij	  zijn	  6	  kinderen	  uit	  de	  midden-‐	  /bovenbouw	  en	  wij	  zitten	  in	  de	  kindercarnaval	  commissie.	  Wij	  	  denken	  
mee	  met	  carnaval	  om	  er	  een	  leuk	  feest	  van	  te	  maken.	  We	  bedenken	  allemaal	  spelletjes	  voor	  in	  de	  klassen.	  
We	  hebben	  bedacht	  om	  de	  dag	  dat	  we	  carnaval	  vieren	  de	  kleuters	  die	  dat	  leuk	  vinden	  te	  schminken.	  Daar	  
hebben	  wij	  ouders	  voor	  nodig	  die	  het	  leuk	  vinden	  om	  dat	  te	  doen.	  Willen	  jullie	  dat?	  En	  vind	  je	  dat	  leuk?	  Dan	  
kan	  je	  je	  opgeven	  bij	  juf	  Aukje	  

Het	  is	  op	  maandag	  4	  maart	  onder	  schooltijd	  in	  de	  ochtend.	  

Je	  kunt	  je	  aanmelden	  via	  de	  mail:	  	  a.smeels@kpoa.nl	  

Groetjes,	  

De	  carnavalscommissie,	  

Mees,	  Mike,	  Silvian,	  Finn,	  Florine	  en	  Ellen	  

Het  grote  voetbalblad  
De	  kinderen	  van	  groep	  6	  t/m	  8	  weten	  vast	  nog	  wel	  dat	  eind	  november/	  begin	  december	  er	  2	  stembussen	  in	  
de	  bibliotheek	  stonden,	  voor	  de	  stellingen	  van	  HET	  GROTE	  VOETBALBLAD!.	  Dit	  blad	  ga	  ik	  voor	  de	  
zomervakantie	  nog	  2	  keer	  uitbrengen:	  20	  Maart	  en	  20	  Juni.	  Bij	  die	  edities	  horen	  ook	  weer	  
diverse	  stellingen	  over	  voetbal,	  maar	  dit	  keer	  zullen	  deze	  stellingen	  online	  kunnen	  worden	  
ingevuld	  door	  de	  kinderen	  van	  groep	  6	  t/m	  8.	  Ook	  zullen	  de	  uitgaves	  online	  verschijnen.	  
Daarom	  zijn	  in	  de	  nieuwsbrief	  van	  8	  Maart	  en	  7	  Juni	  links	  te	  vinden	  voor	  de	  stellingen,	  en	  in	  
de	  nieuwsbrief	  van	  22	  Maart	  en	  21	  Juni	  zullen	  deze	  2	  edities	  te	  vinden	  zijn.	  	  

Het	  is	  voor	  de	  kinderen	  bedoeld,	  dus	  laat	  uw	  kind	  dit	  weten!	  (	  dit	  zal	  ook	  aan	  de	  kinderen	  zelf	  vermeld	  
worden	  )	  	  

Met	  vriendelijke	  groet,	  Kian	  Hendriks	  (	  groep	  8A	  )	  

Vanuit   de  wijk  
Voorstel len  nieuwe  communicantjes 	  
Dit	  seizoen	  doen	  22	  kinderen	  uit	  Vathorst	  en	  Hooglanderveen	  hun	  Eerste	  Heilige	  Communie.	  Ze	  gaat	  op	  weg	  
naar	  het	  grote	  feest	  in	  mei.	  Komende	  zondag	  10	  februari	  worden	  de	  kinderen	  voorgesteld	  in	  de	  viering	  van	  
11.00	  uur	  in	  de	  St.	  Josephkerk.	  Kom	  ze	  ook	  aanmoedigen!	  Wij	  wensen	  Alexander,	  Alyssa,	  Bart,	  Colin,	  
Dominique,	  Dylan,	  Emma,	  Filip,	  Florine,	  Gabriël,	  Joseph,	  Lars,	  Lian,	  Maarten,	  Maartje,	  Merle,	  Owen	  
Penelope,	  Robine,	  Rosalie,	  Siem	  en	  Tessa	  een	  mooie	  en	  leerzame	  tijd!	  Tijdens	  deze	  viering	  is	  er	  ook	  
Kinderwoorddienst	  voor	  basisschoolleerlingen,	  het	  is	  dus	  superleuk	  om	  mee	  te	  komen	  doen.	  Welkom!	  	  


