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  Hebt u vragen of opmerkingen n.a.v. deze Nieuwsbrief, mailt u dan a.u.b. rechtstreeks naar de directie:
kbs.st.joseph@kpoa.nl

Goed nieuws uit Nsaru
Beste ouders en lieve kinderen,
Het is ruim een jaar geleden, dat jullie met zo veel passie geld hebben opgehaald voor
Pro Mundo en dat we naar Malawi zijn vertrokken om de waterinstallatie in Nsaru te
realiseren.
Een jaar later kan ik jullie melden dat de installatie er nog steeds in goede conditie staat
en dat er dagelijks veel mensen van deze watervoorziening profiteren!
Er is een start gemaakt met het groeien van zonnebloemen en in juni en juli gaan ze de
eerste zaden persen met de oliepers die ook van jullie geld is aangeschaft om
zonnebloemolie te kunnen persen!
Fantastisch nieuws en zonder jullie was dit nooit gelukt.
Nu hebben we een jaar later eens gekeken of het mogelijk is om eventueel nog iets voor
het dorp te betekenen en hebben we besloten om nog een watervoorziening in het dorp
te realiseren! Het geld is er nog en de vrouwen hebben bewezen goed met de installatie
om te gaan.
Dit is natuurlijk dubbel goed nieuws omdat we dan dus rond de 600 huishoudens kunnen
bereiken met schoon drinkwater!
De nieuwe installatie komt naast de school, waar wij in de film aan het kijken zijn (zie de
film op de schoolwebsite), dit was meteen al een plek waar ik graag iets extra's wilde
doen omdat daar ook een groep vrouwen zit die ook goed samenwerkt. Er is daar ook
een stuk land waar groenten verbouwd kunnen worden voor de kinderen! Het doel is dan
om met op termijn, een voedzame maaltijd voor de kinderen te kunnen voorschotelen op
school. Veel kinderen krijgen 1 maaltijd per dag en iedereen kan zich voorstellen dat met
honger op school zitten, niet echt bevorderlijk is voor de leerprestaties. Zo snijdt het mes
dus aan twee kanten. De kinderen een volle maag en de vrouwen water en zowel groente
voor de kinderen als voor zichzelf!
Ook doen de eenden het erg goed en volgens mijn contacten in Malawi worden er veel
kuikens geboren in het dorp. Al deze kuikens vinden een weg naar andere gezinnen
waardoor er veel mensen profiteren van de kick-start die door jullie werkelijkheid is
geworden!
Geweldig nieuws als je het mij vraagt en ik wil jullie dus ook via deze weg heel hartelijk
bedanken voor de inzet en liefde die jullie voor mij en mijn stichting hebben laten zien!
Mijn dank is zeer groot,
Liefs Els de Wit
Voorzitter stichting Pro Mundo
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Invalproblematiek
De afgelopen week hebben we op twee verzoeken voor inval, nul op het rekest gekregen.
Langzaamaan begint zich dit lastige probleem weer voor te doen. Op sommige scholen
leidt dit al bijna tot onoverkomelijke problemen. Ik wil dat u dit weet.
Het gevolg kan zijn dat in voorkomende gevallen wij een groep naar huis sturen. Met
dien verstande dat als opvang thuis of elders niet mogelijk is het kind natuurlijk op
school wordt opgevangen.
Afgelopen week is zo ook een groep thuis gebleven. Als we de kwaliteit van ons
onderwijs willen handhaven, dan is dit de consequentie. Mocht het zo zijn dat een groep
tweemaal getroffen wordt door dit verschijnsel, dan kiezen we ervoor een groep naar
huis te sturen die nog niet is geweest. Samen school, samen solidair.
Hopelijk wordt de politiek op tijd wakker!
Op 19, 20 en 21 juni gaan de groepen 8 op schoolkamp.
Voorgaande jaren konden wij belangeloos gebruik maken van een vrachtwagen van de
firma Smink om fietsen van school naar de kamplocatie te brengen. Dit jaar is dat door
een veranderde bedrijfsorganisatie helaas niet meer mogelijk. Daarom zijn wij dringend
op zoek naar iemand die ons hiermee zou kunnen helpen. Heeft u een vrachtwagen of
kar (waar zo'n 60 fietsen in passen) of kent u iemand die wij zouden kunnen benaderen?
De kamplocatie is ongeveer anderhalf uur rijden vanaf school.
Mocht u hierover ideeën hebben dan kunt u mailen naar:
m.nijboer@kpoa.nl
Groeten,
De leerkrachten van groep 8
Eddy de robot op bezoek in groep 4B
Deze week was Eddy de robot een paar dagen op bezoek in groep 4B. Hij heeft een
aantal activiteiten met de kinderen gedaan, waaronder een rekenles. De kinderen waren
zeer geboeid want dat is natuurlijk wel heel apart. Technologie staat niet stil maar een
juf of meester op deze manier vervangen zal op korte termijn geen realiteit zijn, laat
staan dat het dat moet worden.
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PO in actie!
In het basisonderwijs is een groeiend leerkrachtentekort. In 2020 zullen er 4000 fulltime
banen niet kunnen worden opgevuld. In 2024 zal het leerkrachtentekort opgelopen zijn
tot 10.000 fte. Zwart wit gesteld zou dit betekenen, dat er al in 2020 wel 4000 (!)
klassen het schooljaar starten zonder leerkracht.
Een klas zonder leerkracht bestaat natuurlijk niet, dus die 4000 groepen worden verdeeld
over de andere groepen in de school. Of de IB'er en de directeur staan noodgedwongen
permanent voor de klas.
De gevolgen zijn immens. Het gaat ten koste van goed onderwijs. Ten koste van goede
zorg voor uw kind. Ten koste van individuele begeleiding. Ten koste van de groep als
geheel. Ten koste van het werkplezier en de gezondheid van de leerkracht.
Het kabinet moet ervan doordrongen raken, dat er iets moet veranderen om dit
doemscenario te voorkomen.
Sinds een aantal maanden bestaat de actiegroep PO (primair onderwijs) in Actie. De
actiegroep streeft 2 belangrijke doelen na: een eerlijk salaris en minder werkdruk. Beide
om het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken. Het salaris van een leerkracht in
het basisonderwijs loopt sterk achter op dat van een docent in het voortgezet onderwijs.
En dat terwijl het opleidingsniveau en de taken van beide beroepen vergelijkbaar zijn. De
grote werkdruk uit zich in het burn-out percentage, dat ligt in het basisonderwijs op
20%.
Een tiental teamleden is afgelopen woensdag naar Den Haag gegaan om het debat bij te
wonen over Werkdruk in het Primair Onderwijs. Daar waren honderden leerkrachten uit
Nederland aanwezig. We hebben een statement gemaakt. Zeker 11 partijen hadden zich
verdiept in de problematiek en een aantal daarvan sprak hun volledige steun uit voor
leerkrachten. Maar tot nu toe zijn het alleen woorden. Een demissionair kabinet kan geen
beloften doen of besluiten nemen.
De komende tijd zult u in de hal informatie kunnen vinden over dit onderwerp. Zelf kunt
u ook kijken op de website www.poinactie.nl

Op weg om het debat bij te wonen en onze steun als school te betuigen
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Oproepen voor De Zoemerrr: (herhaling)
Voor ons Zomerrrnummerrr zijn we op zoek naar de allerleukste (onder)waterfoto’s. Heb
jij een leuke van jezelf met een snorkel, flippers, een bommetje of zoiets? Stuur ‘m dan
naar dezoemerrr@gmail.com en vermeld je naam en klas er bij. Wie weet sta jij in ons
volgende nummer!
Graag opsturen voor 31 mei a.s.
BlubBlub, onze ZomerZoemerrr is in de maak en onze redactieleden zijn druk bezig. Lijkt
het jou leuk om ook in dit nummer te staan? Dat kan! Schrijf een leuk verhaal met als
thema ‘ onderwaterwereld’ . Niets is te gek het kan gaan over gevaarlijke vissen,
gezonken schepen, snorkelen of andere leuke onderwateravonturen. Je mag kiezen of je
het met de hand schrijft of typt. Een leuke tekening erbij maakt het helemaal leuk maar
let op, dit zijn de eisen;
- het moet passen op een A4
- zorg dat je werk netjes verzorgt is zonder doorhalingen
- geen gaatjes of nietjes gebruiken
- vergeet niet je naam en je klas erbij te vermelden
- als je een tekening maakt dan moet ie op dit ene A4 erbij passen.
- lever je verhaal in bij je meester of juf of in de ZoemerrrBrievenbus bij de uitgang
- deadline: woensdag 31 mei 2017
De redactie zal het allerleukste verhaal uitkiezen en die komt in de Zoemerrr editie 4.

Dit jaar hebben we nog een week vakantie te goed, de week van 22 t/m 26 mei.
Uit de wijk
Kinderwoorddienst
Zondag 14 mei is het Moederdag en dan is er een speciale kinderwoorddienst in de St.
Josephkerk. Je hoort alles over Maria, de moeder van Jezus, en je maakt misschien wel
iets moois voor je moeder thuis. Maar dat moet je wel geheim houden, hè! De
kinderwoorddienst is om 11.00 uur, tijdens de eucharistieviering in de St. Josephkerk in
Hooglanderveen. Kom je ook?
Samen zingen
Alle kinderen die van zingen houden, kunnen komen oefenen op dinsdag 16 mei van
18.00 tot 19.00 uur in de St. Josephkerk. Samen zing je dan in het kinderkoor bij de
Eerste Communie op zondag 21 mei. Doe je mee?
Pinksterkoor voor jong en oud!
Maak Pinksteren tot een groot feest en zing mee in het speciale Pinksterkoor. Moeders en
dochters, vaders en zoons. Jong en oud! Kom dinsdag 23 en 30 mei van 19.00 tot 20.00
uur oefenen in de St. Josephkerk. Lekker samen zingen! En op zondag 4 juni zing je dan
om 11.00 uur tijdens de feestelijke pinksterviering met pastor Roderick Vonhögen!

Namens mijn collega’s, een goed weekend gewenst!
Gert de Wit (directeur)
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