Woensdag 7 maart 2018.

Info 11

Jaargang 31 nummer 11

In deze Info onder andere:
Algemene schoolzaken

Volgende Info verschijnt op wo 21 maart 2018
De Uilenburcht
Zesstedenweg 182
1613 KD Grootebroek
info@bsuilenburcht.nl
www.bsuilenburcht.nl
0228-511669

Continurooster
Staking
Kalender

Woordje van de directeur.
Het eerste deel van het kalenderjaar hebben wij
achter ons liggen. We hebben dat afgesloten met een
vakantieweek met mooi winters weer.
Uw kind heeft vandaag het rapport meegekregen.
Voor kinderen een moment om trots te laten zien hoe
zij zich hebben ingezet.

Deze week heten wij welkom:
In groep 1/2a: Ize Kooij
In groep 3a: Rody Boelens
In groep 6b: Kimberly Boelens

De gesprekken naar aanleiding van de rapporten
vinden plaats op donderdag 8 maart en maandag 12
maart. U heeft via het ouderportaal een uitnodiging
gekregen om hiervoor in te tekenen.

We wensen jullie heel veel plezier bij ons op
school en we hopen dat jullie je snel thuis
zullen voelen bij ons.

In deze info graag uw aandacht voor de dag van de
staking en de voortgang omtrent ons onderzoek voor
een continurooster.

1

Continurooster
In Info 9, d.d. 31 januari 2018 staat het stappenplan om te komen tot een mogelijk continurooster beschreven.
We zijn bij stap 2: Onderzoeken van een continurooster.
Tijdens een teambijeenkomst is gesproken over de mogelijke modellen en welke het beste bij ons als school
zou passen. Gekeken is naar het vijf gelijke dagen model en naar het model waarbij de woensdag- en
vrijdagmiddag vrij blijven vanaf 12.30 uur. Voor beide modellen zijn voor- en nadelen aan te geven.
Onderstaand enkele knelpunten waar wij ons, als team, over buigen.
1. De belangrijkste vraag die leeft in het team is: ‘Hoe gaan we de pauzetijden van de leerkrachten
realiseren?’.
In geval van een continurooster waarbij leerkrachten meer dan 5,5 uur aaneengesloten les geven
hebben zij recht op 30 minuten pauze zonder de aanwezigheid van kinderen. Wie gaat de kinderen
opvangen als de leerkracht pauze heeft? ’s Morgens bij het buiten spelen twee groepen, ongeveer 55
kinderen, op het plein met maar één volwassene die toekijkt en het spel begeleidt. Is dat veilig? Bij het
eten van de lunch de leerkracht pauze geven en een andere volwassene in de klas met de kinderen
laten eten? Wie zetten we daar voor in? Onze interne begeleiders, de directie? We hebben hiervoor
niet genoeg ambulant personeel in de school.
2. Een tweede vraag van het team is: ‘Passen de huidige werktijdfactoren in het nieuwe rooster?’.
Een voorbeeld:
Leerkracht 1 heeft nu een werktijdfactor voor twee lange dagen per week, de maandag en dinsdag. De
werktijdfactor is in dit geval 0,425 wtf. In een vijf-gelijke-dagen rooster betreft een werktijdfactor voor
twee dagen 0,4 wtf. Met de huidige werktijdfactor wordt deze leerkracht verplicht meer dagen te gaan
werken. Wat doet dat met de thuissituatie? Extra opvangmogelijkheden? Wanneer een leerkracht niet
op meer dagen wil of kan werken betekent dit inleveren van uren, verplicht ontslag. Hoe gaan we daar
mee om?
Bovenstaande knelpunten zijn in de MR besproken. Samen gaan we naar mogelijkheden kijken. We houden u
op de hoogte.

Staking
Op woensdag 14 maart wordt door medewerkers in het primair onderwijs in Noord-Holland, Flevoland en
Utrecht gestaakt. De vakbonden roepen de medewerkers van scholen uit deze provincies op om het werk
neer te leggen.
De vakbonden hebben de staking georganiseerd in overleg met onder andere de PO-Raad, vanuit
samenwerking in het PO-front. We willen de aandacht blijvend vestigen op de erkenning van ons beroep, op
de middelen die nodig zijn om de werkdruk te verminderen én om het vak aantrekkelijker te maken.
De extra middelen die in het regeerakkoord zijn vrijgemaakt om salarissen te verhogen, zijn niet voldoende.
Van de huidige basisbekostiging worden mensen niet enthousiast, terwijl ons beroep juist aantrekkelijker
gemaakt moet worden. Wij hebben nieuwe enthousiaste leerkrachten nodig, die in het primair onderwijs
willen gaan werken!
Op dit moment is het vaak niet mogelijk om bij ziekte, zwangerschap of ander verlof een leerkracht te
vervangen. Wij hebben dit schooljaar nog geen groepen naar huis hoeven sturen, andere scholen binnen ons
bestuur wel… In een aantal gevallen kunnen wij een beroep doen op pensionado’s. Leerkrachten die jaren in
het onderwijs hebben gewerkt en bewust afscheid hebben genomen helpen ons uit de ‘brand’. Van hen
kunnen we niet verwachten dat zij, wanneer ze af en toe invallen, ook de rode lijn binnen de school kunnen
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waarborgen. Op andere momenten zetten we leerkrachten in die speciale taken binnen school hebben met
het oog op de zorg. Als zij voor de groep staan komt de zorgverlening in het gedrang. Veel afspraken met
ouders en kinderen om extra zorg te bieden kunnen we niet nakomen. Dit alles komt de kwaliteit van het
onderwijs niet ten goede.
Voor ons als team en als scholen binnen onze Stichting reden genoeg om aan te sluiten bij deze oproep en te
gaan staken. De school zal op woensdag 14 maart dicht zijn.
Wij beseffen dat deze actie voor u vervelend kan zijn. Wij vragen echter uw begrip voor deze actie. Een actie
gericht op de toekomst van uw kind in het bijzonder en het onderwijs in het algemeen.

Wordt uw kind volgend schooljaar 4
jaar? Dan is deze oproep voor u.

Aanmeldformulier
Heeft u een peuter thuis en kent u de school al
voldoende, dan kunt u natuurlijk ook gewoon een
formulier downloaden van de site, of meenemen
van school. Naast de sportbox kunt u ze vinden.
Wilt u dit tijdig doen, voor 3 april?

Het is tijd om uw kind aan te melden
voor onze school, als hij of zij 4 jaar wordt tijdens
het volgende schooljaar 2018-2019.
Rondleidingen.
We verwelkomen u graag en u mag uw
peuterdochter of – zoon natuurlijk meenemen!
De rondleidingen starten om 9.00 uur, met
uitzondering van dinsdag 10 april.
Zo kunt u zien hoe wij werken op ‘De Uilenburcht’.
De rondleiding duurt ongeveer één uur.
De data (ook te vinden op onze website
www.bsuilenburcht.nl) :
- Maandag 26 maart 9.00 uur
- Dinsdag 10 april 18.30 uur
- Woensdag 11 april 9.00 uur
- Maandag 16 april 9.00 uur
Heeft u belangstelling voor één van deze
rondleidingen wilt u dan een mail sturen naar
info@bsuilenburcht.nl

Twee leerlingen uit groep 8 lezen de kinderen van groep
1/2 in het Engels voor.
Dit doen zij aan de hand van zelfgemaakte prenten.
Het Engelse prentenboek over de Pinguïn is behandeld
in groep 8.
Daarna was de verwerking.
Zelf platen maken over het verhaal en een Engelse tekst
schrijven.
Daarna voorlezen in groep 1/2.
Wat een ervaring voor beide groepen.
Geweldig gedaan groep 8.
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Het aantal aanmeldingen speelt een rol bij de
indeling. Op het aantal aanmeldingen besluiten
we hoeveel groepen we maken.
Voor het aanmeldingsformulier klik op de link.
http://www.bsuilenburcht.nl/bestanden/446886/
2017-aanmeldingsformulier-.pdf

Waterpolotoernooi
Het waterpolotoernooi 2018 zal voor de leerlingen
van de Uilenburcht geen doorgang vinden wegens te
weinig aanmelding.

Groepen 1/2
Op dit moment zijn we in
de groepen 1/2 aan het
werken met het project
van Schatkist over het
thema ‘Lente, groeien en
bloeien’.
In de afgelopen weken hebben de techniekdozen
extra aandacht gekregen. De kinderen hebben
ervaring opgedaan met begrippen als: tandwielen
- moeren - bouten.

Voorlichtingsbijeenkomst
Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen bewust te maken van de leuke en
minder leuke kanten van het internet. Juist de leeftijdsgroep 10-14 jaar vindt
het heel lastig om goed om te gaan met social media, te kiezen wat nog wel
kan en wat over de grens is.
Daarom hebben wij net als vorig schooljaar contact gezocht met Stichting
Qpido uit Amsterdam. Wij hebben hen gevraagd een gastles te geven in de
groepen 8 en voorafgaand aan de gastles een voorlichtingsavond te geven aan
de ouders van de leerlingen.
De voorlichtingsavond is op dinsdag 13 maart, de gastlessen worden gegeven
op donderdag 15 maart.

Samenwerking Peuterhorn / De Uilenburcht.
Op maandag- en dinsdagochtend: 19 en 20 maart rond 08.45 uur
komen de peuters van de Peuterhorn met hun ouders bij De Uilenburcht op bezoek.
Vorig schooljaar heeft groep 1/2b een voorstelling verzorgd, nu mag groep 1/2c dat doen.
De peuters gaan kijken naar de voorstelling:
“Kleine muis zoekt een huis.”
Op deze manier kunnen de peuters met hun ouders kennis maken met De Uilenburcht. De peuters en kleuters hebben
beide een lied geleerd op de melodie van het lied “In Holland staat een huis.” Alleen dan “Kleine muis die zoekt een
huis.”
Voor de kleuters van De Uilenburcht is het een prachtige gelegenheid om een voorstelling te kunnen geven aan
peuters. Wij wensen de peuters met hun ouders alvast heel veel plezier!
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Week
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Datum
Do 8 maart
Vrij 9 maart
Zat 10 maart

Groep
1 t/m 7

Activiteit
10-minutengesprekken

Ma 12 maart
Di 13 maart

Thema
1 t/m 7
8

Wo 14 maart

1 t/m 8

Catechese: ‘Hand’ en Pasen
10-minutengesprekken
19.00 uur Voorlichtingsbijeenkomst voor ouders over hoe hun
kinderen veilig kunnen omgaan met internet
Stakingsdag voor leerkrachten. De school is dicht.

Do 15 maart
Vrij 16 maart

8

Gastles betreffende social media, sexting en grooming.

Thema

Pasen
19.00 uur MR-vergadering
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25
Ma 19 maart
Di 20 maart
Wo 21 maart

Info 12
8.45 – 10.15 uur Aanschuiftafel in de Molenwiek met thema
’Weerbare kinderen’

Bijlagen bij deze Info:
1. Uitnodiging Aanschuiftafel op woensdag 21 maart, met thema ‘Weerbare kinderen’.
2. Lenteboekenlijsten voor de groepen 3 t/m 7

De aanschuiftafel op woensdag 21 maart ‘WEERBARE KINDEREN’
Kan dit meisje of deze jongen wel tegen een stootje of is het niet zo weerbaar?
Tijdens deze tafel gaat het niet over lichamelijk flink of stoer zijn maar over emotioneel en verstandelijk sterk.
Een kind kan een stuk kleiner zijn dan leeftijdgenoten, of misschien niet zoveel spierballen hebben of een
zwakke gezondheid maar evengoed emotioneel weerbaar zijn.
Daarin spelen ouders en beroepsopvoeders een belangrijke rol. Weerbaar zijn is van groot belang voor een
gezonde ontwikkeling.
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