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Nieuws vanuit de directie!
Invalproblematiek
Mogelijk heeft u het via de media al gezien of gelezen; er is een tekort aan leerkrachten en dat veroorzaakt
steeds meer problemen.
Wellicht heeft u er zelf al mee te maken gehad en is uw kind al wel eens thuis moeten komen/ thuis moeten
blijven van school, omdat er geen vervanging was voor de zieke juf of meester.
Dat is vaak een hoop geregel voor u als ouder en dat beseffen wij als school heel goed. Wij proberen het ook
op alle mogelijke manieren te vermijden dat we kinderen naar huis moeten sturen als de leerkracht ziek is.
Allereerst omdat we het onderwijs aan uw kind door willen laten gaan, maar ook om u niet in problemen te
brengen.
Als een leerkracht zich ziek meldt dan zoeken we meteen in onze invalpool naar een mogelijke vervanger.
Helaas krijgen we de laatste tijd steeds vaker de mededeling dat er geen invallers beschikbaar zijn. Dit heeft
alles te maken met het feit dat het aanbod van onderwijskrachten zeer gering is.
De personeelsleden op onze school zijn zeer betrokken en bereid om op zoek te gaan naar een tijdelijke
oplossing.
In sommige situaties kunnen we bijvoorbeeld kinderen over verschillende groepen verdelen, maar dit zorgt er
meestal voor dat het onderwijs aan meerdere groepen verstoord wordt en het leidt ook vaak tot een verhoogde
werkdruk bij de aanwezige leerkrachten. Je kunt hiermee in een neerwaartse spiraal terecht komen. Daarnaast
doen we ook regelmatig een beroep op de parttime werkende leerkrachten of de op school aanwezige
onderwijsassistenten.
Bovengenoemde problematiek geldt niet alleen voor de scholen binnen onderwijsstichting Arcade, maar het is
inmiddels een landelijk probleem.
Als school vinden we het belangrijk u te blijven informeren. We hebben dit gedaan middels een bijlage in onze
schoolgids, maar ook via dit extra bericht willen we u erop wijzen dat we ons tot het uiterste inspannen om het
onderwijs te blijven verzorgen.
Toch moeten we u erop wijzen dat ook dit schooljaar kinderen onverwacht naar huis kunnen worden gestuurd.
We zijn ons bewust van de praktische problemen die dit in gezinnen met zich mee kan brengen en we hopen
met deze tijdige en algemene melding dat ouders zich alvast kunnen voorbereiden.
Binnen onze stichting wordt al het mogelijke gedaan om meer geschikte invalkrachten aan te trekken, we
hopen dat er landelijk ook de nodige maatregelen worden genomen om deze toenemende invalproblematiek op
te lossen.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor eventuele vragen kunt u uiteraard terecht bij de schoolleiding.
Nieuwe leerlingen
Gedurende het schooljaar hebben wij een aantal nieuwe leerlingen mogen verwelkomen.
We wensen de kinderen en hun ouder(s) heel veel plezier op onze school!
Vanwege de wet op de privacy mogen wij geen namen van kinderen noemen en om deze reden plaatsen wij
ook geen foto’s in de nieuwsbrief.
Mediamasters – groep 7
Van 16 t/m 23 november 2018 nemen wij deel aan de Week van de Mediawijsheid.
MediaMasters is een spannende serious game over de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal voor
groep 7. Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid. Hoe ga je
mediawijs om met WhatsApp, privacy en nepnieuws? Leerlingen gaan samen
in de klas het avontuur aan en bundelen hun mediawijze krachten om
MediaMissies te volbrengen. Ook kunnen de leerlingen thuis op verschillende
manieren ‘bits’ verdienen om zo, samen, de titel ‘Meest mediawijze klas van
Nederland' in de wacht te slepen.

Fietsenkeuring
Woensdag 21 november is de fietsenkeuring door VVN bij ons op school. Het is de bedoeling dat de kinderen
van groep 3 t/m 8 allemaal op de fiets naar school komen deze ochtend. Geeft dit omwille van de afstand
problemen, laat dit aan de leerkracht weten. De kinderen van groep 1/2 krijgen ook een verkeersles door een
vrijwilliger van VVN. Dit wordt op school gedaan. Zij hoeven geen fiets mee naar school.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf is geweest en inmiddels zijn de inlogkaartjes aan de kinderen meegegeven. Foto’s die wij
hebben gezien, zijn prachtig geworden. We hebben enkele opmerkingen gehad over foto’s die ontbreken of niet
zijn toegevoegd aan het juiste account. Samen proberen we hiervoor een oplossing te zoeken. Reacties kunt u
mailen naar ckuper@sg-owsa.nl. Dan zorgen we dat het bij de fotograaf komt. De fotograaf zal aan het eind van
de week de bestelpagina zo aanpassen dat een klassenfoto ook apart te bestellen is.
Activiteitencommissie
De activiteitencommissie is gestart met de organisatie van de feesten in december. Er heeft een wisseling plaats
gevonden. We bedanken, ook langs deze weg, Anneke Wolbers, Bernadette Naber en Wendy Dijkstra voor hun
inzet in de afgelopen jaren. We heten Kelly Bosman en Judith Epping welkom.
Nieuws vanuit de groepen
Door Sven en Jordy uit groep 5/6
Voorstelling
Afgelopen week hadden wij een voorstelling over Orfeo en Euridice die zouden gaan trouwen, maar toen ging
het fout: Euridice ging dood. Orfeo probeerde er alles aan te doen om haar te vinden. Hij moest naar
onderwereld. Toen mocht Orfeo haar gelukkig weer mee nemen als hij maar niet achterom keek. Hij kon er niet
meer tegen en hij keek achterom. Toen moest ze weer terug.
Zoals jullie hebben kunnen lezen, is het een mooie voorstelling, maar wel een beetje zielig.
Laatste nieuws
Het laatste nieuws kunt u altijd op onze website en in de SchoolApp vinden.
De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op donderdag 29 november.
Agenda
Klik hier voor de volledige kalender op de website
Dinsdagmiddag 13 november zijn alle kinderen vrij.
Het team heeft dan een studiemiddag.

