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Datum

Opmerking / thema

30 + 31 januari

STAKING: school gesloten

3 februari

Studiedag (leerlingen VRIJ)

10 t/m 13 februari

Kind-oudergesprekken

12 februari

19.00 uur: Vormsel leerlingen groep 7/8

17 februari

leerlingen groep 1/2 VRIJ

21 februari

Carnaval op school: schooltijden 8.30-13.30 uur

24 t/m 28 februari

Carnavalsvakantie

9 maart

Schoolfotograaf

16 maart

OPEN SCHOOLDAG 14.00-17.30 uur

STAKING 30 + 31 januari
Donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari is onze school gesloten wegens de landelijke
onderwijsstaking. Alle teamleden van onze school hebben aangegeven achter deze staking
te staan. Onze onderwijsstichting ondersteunt de uitgangspunten dat er voor het onderwijs
meer nodig is, maar de staking als middel niet: wij krijgen deze stakingsdagen dan ook niet
doorbetaald.
Toch staken wij. Waarom doen we dat?

Wij staken voor onze leerlingen, voor ons onderwijs, voor de toekomst van ons land. De
kwaliteit van ons basisonderwijs staat zwaar onder druk. Het is crisis. In 2020 hebben 55.000
leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas, dit loopt op naar bijna 100.000

leerlingen in 2025 en bijna 240.000 leerlingen in 2028. Het lerarentekort is enorm en
ontregelt scholen. Structurele investeringen zijn nodig zodat het onderwijs weer een
aantrekkelijke sector wordt om in te werken. Als deze structurele investeringen uitblijven zijn
de gevolgen enorm. Steeds vaker zullen er onbevoegden voor de klas worden gezet, klassen
naar huis worden gestuurd, vierdaagse schoolweken worden ingevoerd of – in het ergste
geval – scholen moeten sluiten.
Het lerarentekort slaat het hardst neer bij leerlingen die de meeste ondersteuning nodig
hebben. Het wordt onmogelijk om alle leerlingen goed onderwijs te blijven bieden. De
ongelijkheid tussen groepen leerlingen groeit. Het aantal particuliere scholen groeit, meer
scholen vragen een torenhoge ouderbijdrage, ouders kiezen steeds vaker voor betaalde
bijles. De werkdruk van het onderwijspersoneel is een continue zorg. Mede door het
lerarentekort blijft de werkdruk oplopen en kampt het onderwijspersoneel met een hoog
percentage burn-outs. De klassen zitten te vol. Met de werkdrukgelden nemen schoolteams
gerichte maatregelen om de werkdruk te verminderen. Tegelijkertijd maakt het lerarentekort
de inzet van deze werkdrukgelden lastig, want hoe kun je een extra leraar in dienst nemen,
als die niet te vinden is?
Is geld de enige oplossing? Geld is in ieder geval een belangrijk aspect van de oplossing.
Om het beroep van leraar, schoolleider/-directeur en onderwijsassistent aantrekkelijk te
maken moet er echt structureel geld bij. Een goed salaris is belangrijk. Daarnaast samen met
de teams kijken naar verlaging van de werkdruk, onder meer door meer handen in de klas en
kleinere groepen, meer tijd voor voorbereiding en minder administratieve last. Het kan niet zo
zijn dat de problemen blijven groeien, maar dat de politiek weigert te investeren in het
onderwijs.

GROEP 1 & 2
Het leerlingenaantal in onze groep 1 en 2 is mooi aan het groeien. M.n. in april en mei
stromen er nog enkele 4-jarigen in. Fijn dat zoveel ouders het vertrouwen hebben in het
onderwijs op onze school en voor onze school kiezen.
Om ondersteuning te bieden in groep 1 en 2 hebben we het nu al zo geregeld dat op
maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag een stagiaire onderwijsassistente in
de groep aanwezig is. Op woensdagmorgen is juf Petra als onderwijsassistente werkzaam in
groep 1/2. Dus extra handen in de klas.
Ook wordt er elke maandagmorgen in een spellencircuit gewerkt. Hierbij krijgt juf Marion hulp
van enkele hulpoma’s.

OPEN SCHOOLMIDDAG 16 MAART

Op maandag 16 maart houden we een Open Schoolmiddag van 14.00 uur tot 17.30 uur.
Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen in onze school. Ook ouders van kinderen
die komend schooljaar 4 jaar worden willen we hiervoor speciaal uitnodigen. Natuurlijk is er
voor deze ouders altijd de mogelijkheid om ook op een ander tijdstip een kijkje te komen
nemen. Maak hiervoor dan even een afspraak.
Loop gerust binnen op maandag 16 maart!!

Basisschool Maria Goretti, daar groei je!
STUDIEDAG 3 FEBRUARI
De studiedag van 3 februari zal in het teken staan van de analyse van de CITO-toetsen en er
zal een scholing zijn over “TOS” = TaalOntwikkelingsStoornis.
Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit
betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft
bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en
spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

CARNAVAL OP SCHOOL
Net zoals voorgaande jaren hebben wij weer de jaarlijkse carnavalsviering op school, maar
willen wij graag de hele week al richting carnaval toewerken. Daardoor mag je elke dag iets
geks opdoen/aandoen naar school.
Maandag 17 februari: draag-een-pruik-dag
Dinsdag 18 februari: gek-met-je-haar-dag
Woensdag 19 februari: draag-een-hoedje-dag
Donderdag 20 februari: kom-in-pyjama-naar-school-dag
Vrijdag 21 februari: kom-helemaal-verkleed-naar-school-dag.
De carnavalsviering zelf zal ook dit jaar weer uit twee
onderdelen bestaan. Wij starten weer met de modeshow,
waarbij alle kinderen hun outfit mogen showen aan het
publiek. Jullie worden weer beoordeeld door onze vakjury.
Zij zullen van elke groep de origineelst en mooist verklede
persoon een prijs laten winnen. Dit betekent dat er per
combinatiegroep twee winnaars zullen zijn.

Daarnaast kunnen jullie ook weer meedoen aan de show St. Joas Got Talent.
Dus, ben je ergens goed in..............................., bijvoorbeeld: Kun je goed playbacken,
jongleren, een muziekinstrument bespelen, trucjes met een bal of heb je een ander idee?
GEEF JE DAN SNEL OP!!!!!!!bij juf Loes (groep 5-6).
Tijdens deze dag mogen de kinderen 
geenpistooltjes, confetti of dergelijke mee naar school
nemen.
Deze dag is er een continurooster. De school is om 13.30 uur uit!!!! Dit betekent dat alle
kinderen op school overblijven. Iedereen moet zijn eigen lunchpakket meenemen!
Doordat de carnavalsviering uit twee onderdelen (modeshow / St. Joas Got Talent) bestaat,
zijn er maar beperkte plaatsen om deel te nemen aan de liveshow van St. Joas Got Talent.

Dus geef je snel op, alleen of met een
groepje en doe mee aan deze
spetterende show!!!

NB Wie wil er nog meehelpen met het versieren van de school op vrijdag 7 februari om 13.00
uur??? Geef het even door aan juf Loes van groep 5/6.

SCHOOLFOTOGRAAF
Maandag 9 maart worden de schoolfoto’s gemaakt.
Er worden groepsfoto’s, portretten en broertjes-zusjesfoto’s gemaakt.
Wanneer jullie het leuk vinden om ook een foto te hebben met broertjes-zusjes die (nog) niet
op onze school zitten, dan kan dit. Deze worden vanaf 8.15 uur gemaakt. Hiervoor hangen
opgave-lijsten op in de hal bij de overblijftafel (kast!)
Opgeven kan tot uiterlijk 20 februari.
Verder zou het fijn zijn als er 1 of 2 hulpouders zijn, die op maandag 9 maart willen
meehelpen (brengen/halen van de groepen/ broertjes-zusjes/ assisteren) Hulpouders krijgen
25% korting op hun bestelling.

