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Staking leerkrachten basisschool
Beste ouder(s), verzorger(s),
Op donderdag 5 oktober a.s. gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Nederland een
dag staken. Ook een groot aantal medewerkers van SCO Twenterand eo geven gehoor aan
de oproep van de vakbonden en gaan die dag naar Den Haag.
Daar deze dag al gepland stond als een vrije dag voor de kinderen i.v.m. een geplande
studiedag voor alle medewerkers levert deze dag voor u geen extra problemen m.b.t.
opvang e.d.
Waarom wordt er gestaakt?
Medewerkers uit het basis- speciaal basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich
ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De
afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht
voor gevraagd bij de politieke partijen in Den Haag, maar wij maken ons nog steeds veel
zorgen.
De werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren
voor gezorgd dat veel leraren zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leraren zijn bijgekomen.
Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren
schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat we niet meer altijd een vervanger kunnen
vinden als een leraar ziek is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer
kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen vinden.
Om deze problemen bij politiek Den Haag onder de aandacht te brengen is er op 27 juni jl.
een prikactie georganiseerd, waarbij het eerste uur van de dag geen les werd gegeven. Het
demissionair kabinet heeft op Prinsjesdag aangekondigd dat ze 270 miljoen extra investeert
in het primair onderwijs. Dat is een stap in de goede richting, maar het is niet genoeg om de
salarissen substantieel te kunnen verhogen en de werkdruk voldoende te kunnen verlagen.
Daarom willen de leraren hun eisen verder ondersteunen met een stakingsdag.
Wij vragen om uw steun en begrip voor deze staking. Iedereen gaat de gevolgen van het
lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en
investeringen opeisen. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst
van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van uw kinderen en de
generaties die volgen!

Vriendelijke groet,
namens medewerkers en directies,
Jan Schoonderbeek, bestuurder
Koos Wolterink, bestuurder
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Informatieavond
De informatieavond van 13 september j.l. is goed bezocht. De ouderraad heeft haar
activiteiten toegelicht en daarna heeft juffrouw Linda het één en ander verteld over de
nieuwe taalmethode Staal. Na deze informatieronde konden de ouders de klassen bezoeken
en het werk van de leerlingen inkijken. Het was een prima avond voor ouders en voor de
leerkrachten.
Voor op de kalender
In het kader van cultuuronderwijs, staan de komende tijd een aantal leuke activiteiten op de
planning die nog niet op de kalender staan:
- Maandag 2 oktober Unit 1
Boomwhackersconcert
09.00 uur op school
- Maandag 3 oktober Leerjaar 4 & 5 Bezoek aan de bibliotheek
09.30-10.30 uur
Voorstellen stagiair PABO
Hoi! Mijn naam is Marnix Bolks, en ik ben 20 jaar. Ik zit in het derde jaar van de Pabo op het
Windesheim. Ik specialiseer me in de bovenbouw, en ik zal hier dus ook les in gaan geven. Ik
ga stage lopen bij juf Eline, in Unit 3. Ik heb al eerder les gegeven in groep 6 en 7, dus groep
6, 7 en 8 in één klas is een leuke uitdaging. Ik heb hier zin in en ik hoop dan ook een leuke en
leerzame tijd te hebben!
Voorstellen juffrouw Ria
Mijn naam is Ria Koerssen. Al meer dan 30 jaar werk ik met veel plezier in het onderwijs. Een
veilige, gezellige sfeer in de klas vind ik erg belangrijk. Ieder kind is uniek en daarom is het
belangrijk dat het zich kan ontplooien tot een zelfstandig en verantwoordelijk persoon met
zijn eigen waardevolle en unieke bijdrage aan de maatschappij.
Wat ik fijn vind aan werken op een kleine school is dat je elkaar kent en elkaar helpt. Je doet
het samen; kinderen, leerkrachten en ouders.
Naast leerkracht ben ik moeder van 3 kinderen en getrouwd met Hans.
Oh ja, bijna vergeten te vertellen dat ik geboren en getogen ben aan de Greftenweg en daar
nog steeds woon!
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage van het schooljaar is vastgesteld op 35,- euro. Van de ouderbijdrage
worden cadeautjes, schoolreisjes, schoolkamp, feestdagen enz. bekostigd. Het
"oudpapiergeld" wordt gebruikt om het tekort op de begroting aan te vullen.
De ouderbijdrage kan via een éénmalig overschrijving voldaan worden.
We willen u vragen om het bedrag van €35,- per leerling voor 01-11-2017 over te maken op
bankrekeningnummer NL42 RABO 0194 3842 92 t.n.v. Stichting vrienden van de Pölle. Wilt
u in de omschrijving de voor- en achternaam van uw kind(eren) vermelden?
De jaarlijkse kascontrole van de ouderraad is inmiddels ook weer geweest, deze is
goedgekeurd. Bedankt Judith Scherphof en Alja Scheffer! Volgend jaar zal de kascontrole
uitgevoerd worden door Alja Scheffer en Ruben Flims.
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Schoolkorfbal
Aanstaande maandag- , dinsdag- en woensdagavond zal het jaarlijkse korfbaltoernooi op de
velden van Amicitia plaatsvinden. Op maandag staan de poulewedstrijden voor
groep 5/6 op het programma, op dinsdag van groep 7/8. Op woensdagavond staan
de finalewedstrijden gepland, afhankelijk van de wedstrijden van maandag en
dinsdag wordt er die avond wel of niet gespeeld. Het programmaboekje staat op
de website.
Komt u ons ook aanmoedigen?
Lijst hulpouders
Tijdens de informatieavond op 13 september heeft Herna Deijck, voorzitter van
de OR, de activiteiten besproken die door ouders worden gedaan om school te
ondersteunen. Fijn dat er weer nieuwe mensen zijn die zich hebben aangemeld. Aan het
eind van deze nieuwsbrief vindt u de activiteiten en hulpouders. Er zijn nog wat plekjes vrij,
mocht u nog willen helpen dan bent u van harte welkom. U kunt zich melden bij Herna
Deijck.
Dierendag
Op 4 oktober is het dierendag. Het is gebruikelijk dat de kinderen iets vertellen over hun
huisdier en dit dier ook mogen laten zien. Vanaf 11:15 tm 11:45 mogen de ouders de dieren
brengen waarover de kinderen iets mogen vertellen. Het hele spektakel vindt plaats op het
schoolplein, dus grote dieren (kamelen, giraffes, blauwe vinvis enz. enz.) zijn ook welkom.
De kinderen moeten wel even met de ouders afspreken welke dieren ze gaan showen. Het is
natuurlijk niet verplicht om dieren te laten zien. Je kunt ook genieten van de dieren van de
andere kinderen. We maken er een mooie ochtend van. Op 4 oktober start ook de
kinderboekenweek. Daarover meer verderop in de nieuwsbrief.
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Afname NSCCT
De afgelopen week en volgende week zal juf Leonie in Unit 2 (vanaf leerjaar 4) en Unit 3 de
NSCCT afnemen, de eigen leerkracht is hierbij ook aanwezig. NSCCT staat voor Niet Schoolse
Cognitieve Capaciteiten Test. Dit is een test die het leerpotentieel en vaardigheden van
kinderen meet en speciaal voor het onderwijs is ontwikkeld.
De uitslagen van deze test geven ons informatie over wat een leerling kan en of het
onderwijs dat we aanbieden passend is. In februari zullen we de uitslag van de NSCCT
vergelijken met de resultaten van de Cito-toetsen die in januari afgenomen worden om te
zien waar we het onderwijs nog beter kunnen afstemmen op de leerlingen.
Rond die tijd zal de uitslag van de NSCCT ook met u en uw kind(eren) besproken worden.
Mocht u meer informatie willen over de NSCCT dan is deze te vinden op
www.testserviceonderwijs.nl (Niet op www.nscct.nl, deze site bestaat ook maar geeft de
verkeerde informatie!).
Opening kinderboekenweek & feestelijke opening de Bibliotheek Op School (dBOS)
De afgelopen weken is de Bibliotheek Op School ingericht. Alle boeken zijn voorzien van een
rugetiket en scancode, we hebben een heus scanapparaat op school en de biebouders
hebben uitleg gekregen over het uitleensysteem.
Op vrijdag 6 oktober zal de Bibliotheek Op School feestelijk geopend worden. Tot de
ochtendpauze krijgen alle leerlingen gewoon les in hun eigen Unit. Na de pauze blijven we
buiten en om 10.15 uur zal de officiële opening plaatsvinden. Vanaf 10.30 uur kunnen alle
leerlingen genieten van een voorstelling in het speellokaal, mogelijk gemaakt door de
ouderraad.
Tijdens het middagprogramma kunnen de kinderen deelnemen aan een workshop met als
thema ‘Bibbers in je buik’, het thema van de Christelijke kinderboekenweek. Hiermee willen
we de bieb en de kinderboekenweek goed van start laten gaan!

Kernconcept 2: Theater
Vanaf dinsdag 14 november gaat kernconcept 2 van start. In dit kernconcept staat het
maken van theater centraal. Wekelijks zal er op woensdag door een theaterdocent van
theathergezelschap Sonnevanck een les gegeven worden in alle Units. In de tussenliggende
week zal er tijdens het middagprogramma verder gewerkt worden binnen dit kernconcept,
zodat we u op woensdag 20 december een prachtige voorstelling met het thema ‘Kerst’
kunnen laten zien.
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Fietscontrole
Om veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer moeten de kinderen niet alleen beschikken
over de juiste kennis over verkeersborden en –regels, maar zij moeten ook beschikken over
een veilige fiets. Stel dat de remmen het niet goed doen, of een kind kan niet met de voeten
bij de grond komen als het ineens moet stoppen of afstappen? Wat is nu een veilige fiets?
Om de leerlingen veilig te laten fietsen gaan wij op maandag 16 oktober mee doen aan de
VVN actie ‘Veilig op de Fiets’. De fietsen van de leerlingen uit Unit 2 en 3 zullen volledig
worden gecontroleerd volgens de eisen die VVN aan een veilige fiets stelt, door een erkende
fietsenmaker. Na de keuring krijgen de kinderen de controlekaart mee naar huis, zodat
eventuele gebreken zo spoedig mogelijk hersteld kunnen worden.
Help uw kind veilig op de fiets!
Klasbord
Klasbord is een applicatie (app) die kan worden geïnstalleerd op de mobiele telefoon. De
ouders die Klasbord op hun mobiele telefoon hebben staan kunnen berichten en foto’s
ontvangen van de leerkracht van hun Unit. Klasbord is een gesloten omgeving speciaal
gemaakt voor het onderwijs en kan ook via een website worden benaderd.

Unit 1
Unit 2
Unit 3

83B-WN8
EBU-XH8
VTN-BST
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Week van de opvoeding

In het kader van de week van de opvoeding organiseert ‘Loes’ een aantal
Activiteiten waarvoor u van harte uitgenodigd wordt:

Week van de Opvoeding
Van 2 t /m 8 oktober 2017 vindt de landelijke Week van de Opvoeding
plaats.
Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best lastig.
Daarom staat de hele week in het teken van opvoeden en ouderschap.
Ouders én professionals die te maken hebben met opvoeden staan er niet
alleen voor.
3 oktober

Vroomshoop - Activiteitencentrum Het Punt

Cabareteske voorstelling 'Gekke kinderen .. zijn anders gewoon'
Door Ivo Mijland, auteur van vele onderwijsboeken en publicist in landelijke
en regionale dagbladen

5 oktober

Vroomshoop - Activiteitencentrum Het Punt

Humoristische presentatie 'Het Puberbrein'

Door Aletta Smits, bekend van het boek ‘Het Puberbrein – de missende
handleiding’

11 oktober

Vroomshoop - Kerkelijk Centrum Irene

Mini-congres Waypoint Twenterand
Verschillende workshops met als onderwerp jongeren en hun gedrag.

www.loes.nl
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Hulpouders

Langs deze weg willen we alle moeders en vaders hartelijk bedanken voor hun vrijwillige
inzet op school voor het afgelopen jaar.
De taken waren onder andere:

Oud papier ophalen.
Schoonmaken van keuken en schoonmaakhok.
Decoreren op school.
Schoolplein vegen.
Schoonmaak ramen, deuren en roosters.
Opruimen van de zolder en het trappenhuis.
Controle luizen.
Verkeersbrigadiers.

We hopen dat deze ouders zich het komende schooljaar, 2017 / 2018 ook weer vrijwillig
willen inzetten op onze school.
Natuurlijk doen we niet alleen een oproep aan deze ouders, maar aan alle (nieuwe) ouders
of verzorgers van onze kinderen. Het komt onze kinderen ten goede, dat ze in een plezierige
en schone omgeving kunnen werken en leren.
Voor iedere taak is er een coördinator / aanspreekpunt.
Het afgelopen jaar hebben we prettig met dit voorbereidend plan gewerkt en dit hopen we
komend schooljaar weer te doen.

Voor enkele groepen zoeken we nog extra hulp. Zie hieronder de lege plekken.
Voor nadere informatie of vragen kun je terecht bij de coördinator van elke taak of bij
Herna Deijk 06 23074576.

Alvast hartelijk dank voor de medewerking!

Het vegen van het schoolplein.

De coördinator is Annet Kleinjan

1. Annet Kleinjan (niet op wo en vr)
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2. Sandra Meijer (laatste jaar)
Nodig : 8 personen incl. Annet

3. Gera Vrielink (laatste jaar)

Frequentie : 1 keer per maand.

4. Ellen Kampman

Tijdsduur per schoonmaak:

5. Fiona Abbink

een half uur tot hooguit drie kwartier

6.
7.
8.

Het schoonmaken van de ramen, deuren en roosters.

De coördinator is Carolien Hartman

1. Carolien Hartman
2. Gerrinda Nijkamp

Nodig : 6 personen incl. Carolien

3. Martine Keijzer

Frequentie : 3 keer per jaar.

4. Ineke Overmars

Tijdsduur per schoonmaak: 1 dagdeel.

5. Agneta Dijck
6.

Het schoonmaken en opruimen van de zolder en het trappenhuis.

De coördinator is Jessica Kerkdijk

1. Jessica Kerkdijk
2. Esther ten Cate

Nodig: 5 personen incl. Jessica

3. Annet Kleinjan

Frequentie: 2 keer per jaar.

4. Jeanet Kleinhalle (laatste jaar)

Tijdsduur per schoonmaak: 1 dagdeel.

5. Fredrike Keijzer
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Het aankleden en decoreren van de school.

De coördinator is Judith Scherphof

1. Judith Scherphof
2. Gerrinda Nijkamp

Nodig : 4 personen incl. Judith

3. Miranda Jaspers Fayer

Frequentie: 6 tot 7 keer per jaar

4. Esther ten Cate

Tijdsduur: 6 geplande projecten door onze
meester en de juffen. Per project 3 uur.

Het schoonmaken van de keuken.

De coördinator is Rianka Spalink

1. Rianka Spalink
2. Marleen Neurink (laatste jaar)

Nodig: 2 personen incl. Rianka .

3. Chantal Bijen (laatste jaar)

Frequentie: 2 keer per jaar

4. Martine Keijzer

Tijdsduur: 1 uur.

Het controleren van de kinderen op luizen.

De coördinator is Esther ten Cate

1. Esther ten Cate
2. Sandra Meijer (laatste jaar)

Nodig: 7 personen

3. Anja Hankamp (laatste jaar)

Frequentie: iedere dinsdag na een
vakantie.

4. Liseth Meilink (laatste jaar)

Tijdsduur: 1 uur

5. Ellen Kampman
6. Martine Keijzer
7.
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8.

Schoolbibliotheek

De coördinator is juf Linda

Frequentie: 1x per week een tweetal op de
donderdag/vrijdag

1.
2.
3.
4.

Agneta Dijck
Ellen Webbink
Ivonne Wiltvank
Marisca Aman

5. Anita van Os
6. Ester ten Cate

Wordt geregeld in overleg met juf Linda

Met vriendelijke groet namens het team van de Pölle,
Gert Kuipers en Linda Westerik

