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Staking  vri jdag  15  maart  
Nog	  een	  keer	  wil	  ik	  u	  herinneren	  aan	  de	  staking	  van	  morgen.	  De	  school	  is	  morgen	  dicht,	  de	  kinderen	  zijn	  
vrij.	  	  
Wilt	  u	  zelf	  ook	  een	  steentje	  bijdragen	  aan	  goed	  onderwijs?	  Teken	  dan	  de	  petitie	  op	  https://www.investeer-‐
in-‐onderwijs.nl	  	  

Met	  goed	  onderwijs	  kunnen	  leerlingen	  en	  studenten	  hun	  talenten	  ontdekken	  en	  ontwikkelen.	  Dat	  
draagt	  bij	  aan	  hun	  maatschappelijke	  ontwikkeling	  en	  helpt	  onze	  economie	  vooruit.	  
Onderwijsuitgaven	  zijn	  dan	  ook	  geen	  kostenpost,	  maar	  een	  investering	  in	  onze	  toekomst.	  Het	  is	  
belangrijk	  dat	  dit	  kabinet	  én	  de	  komende	  kabinetten	  meer	  geld	  uittrekken	  voor	  onderwijs.	  Op	  dit	  
moment	  lopen	  de	  onderwijssalarissen	  achter	  bij	  de	  markt	  en	  loopt	  de	  aantrekkelijkheid	  om	  te	  gaan	  
werken	  in	  het	  onderwijs	  terug.	  Bomvolle	  klassen	  en	  collegezalen	  zijn	  het	  gevolg.	  De	  
personeelstekorten	  en	  werkdruk	  lopen	  in	  alle	  sectoren	  op.	  De	  kwaliteit	  van	  het	  onderwijs	  staat	  
onder	  druk.	  

Dat	  moet	  anders.	  De	  kans	  is	  groot	  dat	  met	  de	  provinciale	  statenverkiezingen	  dit	  kabinet	  de	  
meerderheid	  in	  de	  Eerste	  Kamer	  verliest	  en	  een	  nog	  bredere	  coalitie	  nodig	  is.	  Hét	  moment	  voor	  
politieke	  partijen	  om	  de	  balans	  op	  te	  maken.	  Wij	  vragen	  daarom	  van	  álle	  politieke	  partijen	  om	  
‘investeren	  in	  onderwijs’	  bovenaan	  de	  prioriteitenlijst	  te	  zetten.	  Zodat	  werken	  in	  het	  onderwijs	  
weer	  aantrekkelijk	  wordt.	  Met	  een	  concurrerend	  salaris	  en	  een	  lagere	  werkdruk.	  

	  

Vanuit   de  wijk  
Kinderwoorddienst  op  weg  naar   Pasen  
De	  veertigdagentijd	  is	  begonnen.	  Dat	  zijn	  de	  weken	  voor	  het	  grote	  feest	  van	  Pasen,	  dat	  we	  eind	  april	  gaan	  
vieren.	  In	  de	  bijbel	  lezen	  we	  dan	  de	  verhalen	  van	  Jezus	  in	  de	  woestijn.	  En	  dat	  gaan	  we	  ook	  in	  de	  
Kinderwoorddienst	  doen,	  iedere	  zondag	  tijdens	  de	  eucharistieviering	  in	  de	  St.	  Josephkerk.	  De	  viering	  begint	  
om	  11.00	  uur	  en	  pastor	  Roderick	  nodigt	  dan	  alle	  kinderen	  uit	  om	  het	  lichtje	  uit	  de	  kerk	  mee	  te	  nemen	  naar	  
de	  Kinderwoorddienst.	  Doe	  je	  mee?	  	  

	  


