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Inleiding

Staking Basisonderwijs

Het is alweer eind november! Op school betekent dat
voorbereidingen voor Sint en Kerst: gezellige, druk…
voor veel mensen een mooie tijd. Een tijd van
verwachting, ‘advent’. Allemaal kijken we ergens naar
uit: naar cadeautjes, naar vakantie, naar gezondheid,
naar rust en vrede. Met de woorden van een
kinderliedje:

Graag willen we u informeren over de geplande
staking op dinsdag 12 december a.s.

Advent is kijken naar wat komt,
hoewel er weinig zicht is.
Je steekt een kaars aan in de nacht,
omdat je iets van God verwacht:
een wereld waar het licht is.

Personeel
Verschillende collega’s zijn langdurig ziek: Nelleke
van Zanten (RT), Brenda van Thienen (HD), Marina
Roozemond (AK). We wensen hen veel sterkte en
beterschap.
Daarnaast zijn er regelmatig leerkrachten die geveld
worden door griep, longontsteking e.d.
Bertie Koops (HD) en Elianne Versluis (AK) kunnen
gelukkig verder reïntegreren.
Vervanging
De vervanging van zieke leerkrachten is vaak lastig. Er
zijn weinig invallers beschikbaar. Meestal proberen
we het daarom met ‘eigen’ mensen op te lossen. Dat
lukt vaak wel, maar het vraagt veel extra inzet en
flexibiliteit van collega’s. We zijn die collega’s daar
erg dankbaar voor! Dankzij hun inzet hebben we nog
niet of maar zelden klassen naar huis hoeven sturen.
In het uiterste geval kan dat echter wel voorkomen.
Geboorte
Zondag 19 november is bij juf Alice de Kreij (AK) een
zoon geboren: Stef! Moeder en zoon maken het
gelukkig goed. We wensen hen van harte veel geluk
en een mooie tijd!

Na de vorige acties in juni en oktober zijn door het
kabinet wel toezeggingen gedaan, maar die komen
niet in de buurt van wat er nodig is om de
arbeidsvoorwaarden en de werkdruk in het primair
onderwijs substantieel te verbeteren.
PO-front, waarin de diverse onderwijsorganisaties
zich hebben verenigd, heeft een ultimatum gesteld in
de week van 4 december. Als het kabinet niet besluit
tot de gevraagde investeringen in verlaging van de
werkdruk en verhoging van het salaris, volgt er op 12
december een landelijke staking.
Om aandacht te vragen voor de noodzaak van extra
investeringen ziet het bestuur van LOGOS geen
andere mogelijkheid dan de actie van PO-front te
steunen. ‘Wie a zegt, moet ook b zeggen’.
Geen les, wel werk
Als de staking op 12 december doorgaat, is de school
gesloten en wordt er geen les gegeven.
De leerkrachten die niet op individuele basis gaan
staken en die gewoonlijk op dinsdag werken, komen
op 12 december wel naar school voor nietlesgevende taken, zoals overleg, voorbereiding,
correctiewerk, administratieve taken e.d. Op die
manier handelen we als LOGOS scholen in lijn met
één van de doelen van de actie, namelijk méér tijd
voor allerlei taken naast het lesgeven en minder
werkdruk. Namens De Regenboog zullen enkele
collega’s naar Den Haag gaan om de actie daar en op
die manier te ondersteunen en kracht bij te zetten.
Geen opvang
Op 12 december is er, net als in oktober, geen
opvang op school. Door dit ruim van tevoren kenbaar
te maken, gaan we ervan uit dat ouders zelf opvang
kunnen regelen wanneer dat nodig is.
We hopen dat deze actie eraan bijdraagt dat er
voldoende middelen komen voor toekomstbestendig
primair onderwijs!
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Sinterklaas

Jaarplanning en Agenda

Op 5 december krijgen we bezoek van Sinterklaas.
Hoe dat op de verschillende locaties wordt
georganiseerd, daarover worden ouders apart
geïnformeerd.
Continurooster 5 december
Zoals u eerder in de nieuwbrief en in de jaarplanning
heeft kunnen lezen, werken we op dinsdag 5
december met een continurooster van 8.30 tot 14.00
uur. In alle groepen eten we dus met de kinderen in
de klas. Leerkrachten doen dat zelf of vragen daar
assistentie bij van ouders.
Alle kinderen nemen die dag zelf hun lunchpakketje
mee.

december
Di. 5

Di. 12
Ma. 18
Di. 19
Wo. 20
Do. 21
Vr. 22

Kerstfeest
In de laatste week voor de kerstvakantie zijn de
kerstvieringen van de kleutergroepen op de
verschillende locaties. De betreffende ouders worden
door de leerkrachten uitgenodigd en geïnformeerd
over datum en tijd. In de overige groepen wordt het
kerstfeest overdag in de klas gevierd.

Sinterklaasfeest 8.30-14.00 uur
Tussen de middag eten alle kinderen
op school.
Mogelijke stakingsdag
basisonderwijs
Kleuterkerstfeest locatie Hoog
Dalem
Kleuterkerstfeest locaties
Retranchement en Hoog Dalem
Kerstviering in de Grote Kerk
Kleuterkerstfeest locatie Albertine
Kehrer
11.45 uur kerstvakantie voor alle
groepen

Jaarplanning 2017-2018
Op onze website staat een overzicht van de
belangrijke data voor dit schooljaar.
www.regenboog-gorinchem.nl

Kerstviering in de Grote Kerk
Op woensdagavond 20 december is de kerstviering
van de hele Regenboog in de Grote Kerk. Samen met
het jeugdorkest en andere muzikanten zorgen de
leerlingen en leerkrachten voor een mooi
programma: traditionele kerstliederen afgewisseld
met verhaal of gedichten, drama en nieuwe en
eigentijdse muziek.
We kijken ernaar uit om deze viering met zoveel
mogelijk kinderen, ouders en leerkrachten mee te
maken!
Vrijdag 22 december
De laatste vrijdag voor de kerstvakantie zijn alle
groepen om 11.45 uur vrij.

Whatsapp groepen
Aan het begin van het schooljaar hebben we u
geïnformeerd over klassenouders en Whatsapp
groepen die beheerd worden door de klassenouders.
Eén van de afspraken noemen we hier ter
herinnering: ‘I.v.m. privacy en wettelijke richtlijnen
daaromtrent worden er geen foto’s van
schoolactiviteiten gedeeld in de groepsapp.’ Hoewel
het soms heel verleidelijk is, vragen we u om foto’s
van leerlingen niet te delen. Bedankt!
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