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Datum
20 december
6 januari

9 januari

13 januari

Activiteit
12.00 uur start
Kerstvakantie
8.15 uur
Nieuwjaarsbijeenkomst.
Meester Jeroen aanwezig
Groep 3/4 bibliotheek
Meester Jeroen aanwezig
van 10.00- 12.15 uur.
19. 00 uur
Schoonmaakavond

Juf Frederica
Beste allemaal,
Even een berichtje van mij.
Zoals u weet zit ik al een tijdje ziek thuis.
Begin augustus ben ik geopereerd aan de
uitgang van een nier.
Dit is echter mislukt, waardoor ik veel
ontstekingen heb opgelopen, tot
nierbekkenontsteking aan toe. De nodige
antibiotica en narcoses deden de rest.
Daarvan knap ik nu pas een beetje op.
Deze week heb ik een afspraak in een
academisch ziekenhuis, kijken wat ze daar
voor mij kunnen doen. U begrijpt, ik ben er
nog niet. Wat mij echt goed heeft gedaan de
afgelopen tijd is de aandacht die ik vanuit
school heb gekregen: bezoekjes, bloemen,
werkjes van de kinderen, cadeautjes.
Dit is dus waar een school ook groot in kan
zijn, en waardoor ik mij heel verbonden voel
met de Voorpoort.
Vooral de werkjes en cadeautjes van groep
5/6 hebben mij zeer geraakt: lieve berichtjes,
hartjes, vrolijke tekeningen, het mooie lichtje,
en teksten met “Juf ik mis je.”
Nou, ik mis jullie ook! En, wanneer ik weer
kom, ik weet het niet.
Maar ik heb van meester Jeroen gehoord dat
jullie het super doen bij juf Mireille en
meester Kevin.
Vanaf deze plek wil ik alle ouders en kinderen
van De Voorpoort een heel fijn, maar vooral
gezond 2020 toewensen, en ik hoop jullie snel
weer te zien.
Liefs juf Frederica.

Schoolfruit:
Voor na de vakantie is nu nog niet bekend wat
voor fruit we gaan krijgen.
Afwezigheid leerkrachten:
Na de kerstvakantie zal juf Silvia 2 weken
afwezig zijn. Zij maakt gebruik van de
mogelijkheid om een traject voor duurzame
inzetbaarheid te volgen. Vervanging is
geregeld. De gymlessen zullen deze 2 weken
opgevangen worden door juf Mireille en juf
Helma.
Donderdag 23 januari hebben juf Mireille, juf
Anne en juf Silvia de laatste cursusdag van de
Kanjertraining. Ook voor deze dag is
vervanging geregeld.
Staking:
Zoals u als ouder wellicht hebt vernomen
hebben de vakbonden van het onderwijs
opgeroepen om op 30 en 31 januari te gaan
staken. De leerkrachten van onze school
geven daar gehoor aan. De school zal dus 2
dagen dicht zijn.
https://www.aob.nl/investeerinonderwijs/
Er is een onderwijscrisis. In 2020 hebben 55
duizend leerlingen in het primair onderwijs
geen leraar voor de klas en dit aantal loopt –
als we niets doen- op naar bijna 240 duizend
leerlingen in 2028. Het lerarentekort raakt
scholen voor speciaal onderwijs nog harder.
Juist het onderwijs aan een kwetsbare groep
leerlingen is op losse schroeven komen te
staan door het oplopende lerarentekort. Ook
middelbare scholen kampen met tekorten bij
de exacte vakken, klassieke talen, Duits en
Nederlands. Het voortgezet onderwijs krijgt
steeds meer last van het tekort.
Daarom voeren wij actie! Op 30 en 31 januari
2020 roepen we alle leden uit het
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en
speciaal onderwijs op om het werk neer te
leggen. Dat doen we voor onze leerlingen,
voor het onderwijs en de toekomst van ons
land. Staak mee voor minder werkdruk,
voldoende collega’s en een fatsoenlijk salaris.
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Nieuwe leerling:
In de vakantie wordt Natan Kleine 4 jaar. Van
harte welkom op de Voorpoort Natan en heel
veel plezier!
Verjaardagen:
Je zou toch maar in de vakantie jarig zijn! De
volgende kinderen hebben dan de hele dag
feest:
Ranim (groep 5), Sileen (groep 3), Willem
(groep 2) en Luuk (groep 3)

Namens het team van OBS de Voorpoort

Ingezonden berichten:

