Agenda

Dinsdag 11 september
Algemene Ouderavond groepen 1 t/m 7
Kennismakingsgesprekken ouders groep 8

Woensdag 12 september
Stakingsdag Basisscholen Zuid-Holland & Zeeland
Onze school is gesloten

Maandag 17 september
Studiedag voor het team. Alle kinderen vrij

Dinsdag 18 september
Prinsjesdag: Alle kinderen vrij

Vrijdag 21 september
Schoolreisje groepen 1 t/m 7
(informatie volgt via Klasbord of e-mail en in de volgende Info)

Juf Annemieke
Graag wil ik mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Annemieke van Vliet en aankomend
schooljaar mag ik les gaan geven aan groep 6!
Na het behalen van mijn Pabo diploma ben ik aan de slag gegaan op twee scholen voor
speciaal basisonderwijs in Zwolle en Apeldoorn. Dit heb ik gecombineerd met het behalen
van mijn Master diploma voor Special Educational Needs.
Toen kwam er een geweldige kans voorbij. Samen met mijn partner ben ik naar Maleisië
verhuisd. Daar kon ik meteen aan de slag op de Nederlandse school voor taal en cultuur.
Een mooie gelegenheid om les te geven aan veel verschillende groepen. Naast mijn werk als
leerkracht heb ik een bekwaamheidstraject aan de lerarenopleiding Nederlands afgerond en
meegewerkt aan enkele mooie projecten, zoals het schrijven van de leerlijn voor Stichting
Nederlands Onderwijs in het Buitenland en het organiseren van regioconferenties voor
Nederlandse leerkrachten in Zuidoost Azië.
Na vijf jaar besloten mijn partner en ik dat het tijd was voor iets nieuws. Nu wonen we sinds
een paar maanden in Den Haag. Iedere dag ontdekken we iets nieuws in deze leuke stad.
Ik verheug me op een leerzaam en gezellig jaar! Als u vragen of opmerkingen heeft ben ik op
dinsdag, donderdag en vrijdag te vinden in het lokaal van groep 6!
Met hartelijke groet,
Annemieke van
Vliet

Staking - 12 september
Beste ouders/verzorgers,
Op woensdag 12 september is onze school gesloten omdat wij als voltallig team hebben
besloten om mee te doen met de landelijke estafettestaking.
Als team willen we jullie uitleggen waarom we hier aan meedoen en wat onze zorgen
zijn. Natuurlijk zijn we ons terdege bewust dat het opnieuw sluiten van de school jullie
veel hinder en geregel bezorgt. Wij zijn er echter van overtuigd dat wanneer we geen
duidelijk signaal af blijven geven er in de nabije toekomst nog veel meer problemen
zullen komen.
Onze grootste zorg is dat goed onderwijs voor de kinderen, nu en in de toekomst, in
gevaar is. Helaas wil de regering niet of zeer onvoldoende naar ons luisteren. De
afgelopen maanden zijn er veel gesprekken geweest tussen onze onderwijsbonden en de
ministers van onderwijs. We zijn een stapje vooruit gegaan. We hebben namelijk geld
gekregen voor extra ondersteuning voor de leerkrachten en we krijgen ook iets meer
salaris. De gemiddelde salarisverhoging is ongeveer 70 euro. Na vijf jaar op de nullijn te
hebben gestaan, is dit een klein beginnetje in de goede richting.
Het geld voor de extra ondersteuning is op de Willemspark dit jaar als volgt ingezet: drie
extra dagen verlof voor de kinderen waardoor het team in die dagen kan werken aan
bijscholing, administratieve taken, voorbereidingen van lessen etc. Daarnaast zijn er
drie leerkrachten die ieder één dag per week het team kan ondersteunen. Ondersteunen
met het begeleiden van kinderen, lessen voorbereiden, niet gebonden lestaken etc.

Wij horen u al denken, dit is toch prachtig, wat willen ze nu nog meer?

Zoals u wellicht weet, is er op dit moment een enorm tekort van leerkrachten aan het
ontstaan. Ook onze school heeft hier last van. Op dit moment kan er geen remedial
teaching gegeven worden omdat de remedial teacher voor de klas staat totdat per 1
oktober onze nieuwe collega begint. Kinderen die deze zorg nodig hebben, moeten nu
wachten.
Er staat nog een vacature open van twee dagen per week bij de kleuters. Dit wordt nu
opgevangen door een leerkracht die eigenlijk ondersteuningstaken zou moeten doen om
de werkdruk van het team te verminderen. (Daarom toch het extra geld?). Daarnaast
wordt er ook nog een leerkracht gezocht voor de derde kleutergroep die in januari start.

We houden ons hart vast voor de jaarlijkse griepgolf. Hoe gaan we dit oplossen? Er zijn
geen invallers te vinden. Leerlingen verdelen, betekent geen goed onderwijs kunnen
geven en nog meer werkdruk voor de leerkrachten. Kinderen naar huis sturen, betekent
dat ouders in de problemen komen. De minister komt met allerlei lapmiddelen, waar wij
niet achter kunnen staan. Bijvoorbeeld klassen van 60 kinderen met één leerkracht en 2
onderwijsassistenten. Scholen zullen dan verbouwd moeten worden om dit onderwijs te
kunnen geven?
Een ander idee is om zij-instromers voor de klassen te zetten. Waar zijn ze? Wie wil voor
dit salaris zoveel werkdruk en vooral verantwoordelijkheid? En wie gaat ze begeleiden?
De afgelopen jaren is er enorm bezuinigd op onderwijsassistenten en nu moeten ze met
spoed uit de grond gestampt worden. De minister heeft voor vijftig assistenten geld
beschikbaar gemaakt om ze een opleiding te kunnen aanbieden. Amsterdam gaat nu
ambtenaren voor de klas zetten. Zij kunnen administratief werk doen of de leerkracht
ondersteunen. Volgens ons hebben deze ambtenaren een hoger salaris dan de
leerkrachten. Wat wij nog erger vinden hierbij is dat het vak leerkracht wordt neergezet
alsof iedereen dit zomaar even kan doen.

Wij als Willemsparkteam vinden dat de kinderen recht op goed onderwijs hebben. Voor
ons is de rek er uit. We zijn klaar met al die zoethoudertjes. We willen serieus genomen
worden want het gaat om onze kinderen. Hun toekomst!! Dit wordt ons echter steeds
moeilijker gemaakt en daarom staken wij!

Oproep leesouders
Elke woensdag en vrijdagochtend van 8.30u tot 9.00u willen wij extra aandacht besteden
aan het lezen. De kinderen van de groepen 4 t/m 7 zijn ingedeeld in hun eigen AVI niveau
en in groepjes van maximaal 4 kinderen lezen zij onder begeleiding van een ouder of
leerkracht. Vanaf woensdag 18 september willen wij weer startenmet het AVI lezen.Wij zijn
op zoek naar ouders die het leuk vinden om de kinderen hierbij te begeleiden. U kunt zich
opgeven bij meester Robin (rmos@hsvdenhaag.nl).

Overblijfbijdrage schooljaar 2018-2019 (herhaald bericht)
Het tarief voor een heel schooljaar overblijven (10 maanden) is ook dit schooljaar € 150,00
per kind.
Wij vragen u dit bedrag overmaken op girorekening nummer: NL36 INGB
0000 518613 t.n.v. “Overblijven RKBS Willemspark”. U krijgt geen acceptgiro!
Wilt u bij betaling s.v.p. de naam van de betrokken leerling/leerlingen
vermelden.
Wij verzoeken u het bedrag in één keer te betalen, uiterlijk vóór 1 december 2018.
U kunt het bedrag uiteraard in ook twee termijnen betalen. Bij betaling in twee termijnen
dient u de tweede termijn vóór 1 februari 2019 te voldoen. Wilt u liever het bedrag in meer
termijnen betalen, dan kunt u dit afstemmen met Elly van Bentem.

Uitnodiging ouderavond
Op dinsdagavond 11 september hebben we onze ouderavond. Deze ouderavond gaat over
het jaarprogramma van de groepen en vindt plaats in de klas van uw kind. De groepen 1 t/m
4 krijgen van 19.00-20.00 uur de informatie en de groepen 5 t/m 7 van 20.15-21.15 uur.
Vanaf 18.45 uur staat de koffie klaar. Welkom!
Kijken jullie op deze ouderavond bij de gevonden voorwerpen in de hal bij de hoofdingang
of er iets herkenbaars tussen ligt?
Bijlage schoolgids
Ben je op zoek naar hoe je je kind kunt ziekmelden bij ons op school of ben je benieuwd
naar belangrijke datums (bijvoorbeeld de toetsweken) dan kun je op onderstaande knop
klikken om de bijlage van onze schoolgids te open.

Bijlage schoolgids

Voorschoolse opvang?
De BSO naast onze school, 2Ruiters (van 2Samen), is benieuwd of er ouders zijn die
interesse hebben in voorschoolse opvang. Is het voor jouw werk beter als je klokslag 8.30u
kan starten of wellicht eerder? Zou het 's morgens minder haasten zijn als de kinderen om
8.00u bij 2Ruiters een kopje thee drinken? Vertel dit aan Jolanda of mail haar
(jnoordam@hsvdenhaag.nl) zodat na de inventarisatie 2Ruiters met een aanbod kan

komen.

De makers van de VakantiePas hopen dat u en uw kinderen een geweldige zomervakantie
hebben gehad. Hebben jullie goed gebruik gemaakt van de VakantiePas? Vul dan een kort
vragenformulier in op de website VakantiePas.nl. Want met jullie mening en ideeën kunnen
ze volgend jaar een nog betere VakantiePas maken! Bovendien verloten ze onder de
inzenders 3 keer een weekend in de natuur voor 5 personen en 3 keer 4 vrijkaartjes voor
Duinrell. Meteen even doen: VipVel invullen.

Bij de VakantiePas zijn ze nu bezig om een leuk activiteitenaanbod samen te stellen voor de
herfstvakantie. Op die activiteiten krijgen kinderen korting als ze lid zijn van de
VakantiepasClub. Alle basisschoolkinderen kunnen gratis lid worden
opwww.vakantiepas.nl. Twee weken vóór elke schoolvakantie krijgt u een e-mail met
kortingsbonnen en een link naar de website met alle activiteiten.

