
NIEUWSBRIEF 
 

21 januari 2020 

Uit de directiekamer. 

We zitten alweer in de derde schoolweek van 2020. Na een heerlijke kerstvakantie waren alle leerlingen weer op 

school. Allereerst iedereen de beste wensen voor 2020, mag het maar een mooi, gezond, leerzaam en positief jaar 

worden! Naast de beste wensen willen we ook alle ouders bedanken die mee hebben geholpen met het 

versieren en vervolgens ook weer opruimen van de school. Het is fijn dat iedereen bereid is de handen uit 

de mouwen te steken om de kinderen een sfeervol feest te kunnen bieden. We stropen de mouwen weer 

op voor de tweede helft van het schooljaar!   
De aankomende weken worden de Cito’s M toetsen afgenomen met daarop volgend de portfoliogesprekken. Een 

drukke periode. We stellen het zeer op prijs wanneer u hier rekening mee zou willen houden in de vorm van genoeg 

rust thuis, zodat de kinderen hun toetsen optimaal kunnen maken.  

Belangrijke data 

22-01  Nationale voorleesdagen 
30/31  Stakingsdagen  
 
Week van 3 februari t/m 14 febr. 
10min gesprekken groepen 1 en 2, Portfoliogesprekken groepen 3 t/m 6,  
Portfolio- + (voorlopig) adviesgesprekken gr 7/8 
 
14-02 Optreden groep 4A 
17-02 t/m 21-02    Voorjaarsvakantie 
26-02 Luizenpluizen 
03-03 MR/OR vergadering 
13-03 Optreden groep 1/2B 
19-03 Openhuis Nieuwe Leerlingen 9.00uur t/m 12.00uur 
20-03 Onderbouw Vrije dag 
25-03 Grote rekendag 
 
Nieuws vanuit de leerlingenraad  

Mila, IJsbrand, Sophie, Thomas, Pepijn, Elodie, Robin en ik zijn dit jaar de leerlingenraad zoals jullie ook kunnen zien 
op onze website. De laatste keer hebben wij besproken wat goed, leuk en handig is op schoolB. We hebben 
gesproken over afvalscheiding en we hebben het gehad over een bijenmarkt tijdens het pleinfeest. Ook hebben we 
het nog even gehad over de aanleg van het stukje “groen” schoolplein. Wij als leerlingenraad willen heel graag 
helpen en meedenken over allerlei dingen die op school leven. De volgende vergadering gaan we verder met het 
spreken over de bijenmarkt en over het scheiden van het afval. 
Groetjes Huib Kooijman 
 
“Groen”Schoolplein 

We hebben ontzettend goed nieuws te melden. 
De afgelopen periode is alles in sneltreinvaart gegaan. We hebben net voor de kerstvakantie de toekenning 
gekregen m.b.t. de subsidie groen schoolplein. Dit gaat om een bedrag van 10.000 euro. Dit bedrag, samen 
met het bedrag van de sponsorloop en een schenking vanuit onze stichting resulteert dat aankomende 
voorjaarsvakantie een gedeelte van het schoolplein op de schop gaat. Wat het gaat worden is en blijft nog 
een kleine verrassing. Mooi wordt het absoluut. 
  



Aanmelden!!! 

Alle kinderen die het aankomend schooljaar 4 jaar worden graag z.s.m. aanmelden. 

SchoolB groeit en daarom hebben we graag al vlot in beeld hoeveel kinderen we kunnen 

verwachten. Wanneer uw zoon of dochter 4 jaar wordt tussen nu en 31 juli 2020 

ontvangen wij graag de aanmeldformulieren. Deze zijn op te vragen via de mail 

directie@schoolb.nl of loopt u langs in van onze kantoren boven. 

4e kleutergroep 

SchoolB zit zoals eerder aangegeven in een groei qua leerlingenaantallen. Dit schooljaar nog zal het aantal leerlingen 

boven de 300 kinderen uit gaan komen. Mede hierdoor zijn we genoodzaakt om vanaf 30 maart 2020 een 4e 

kleutergroep te gaan starten. Organisatorisch is het een behoorlijke operatie, maar gelukkig liggen we op koers. Ik 

kan u melden dat Ingrid Jantzen op de maandag en dinsdag de juf gaat worden van deze groep. Wie de rest van de 

week de groep gaat draaien is nog niet helemaal helder. Dit gaat zoals het nu lijkt iemand worden van buiten. Zo 

behouden we de interne rust binnen schoolB voor dit schooljaar. Afgelopen week hebben we nieuw meubilair 

besteld voor de 4e kleutergroep bij Eromes Marko te Hoogeveen. 

Hoe gaat het er uitzien na 30 maart 2020? 

Groep 4b van juf Pascalle gaat vanaf 25 maart naar boven. Daar hebben we nog 1 leegstaand lokaal die nu in gebruik 

wordt genomen door de grote groep7 als extra lokaal. Dit lokaal wordt dus het lokaal van groep 4b. In het lokaal 

waar nu groep 4b zit komt dan de 4e kleutergroep. Het is dus weer verhuizen en herinrichten geblazen…… We 

hebben er zin in! 

Cito LVS  

Nu we allemaal weer op stoom zijn gekomen zijn staat de start van het nieuwe jaar ook altijd in het teken 
van de Cito midden toetsen. Naast de bij de methodes behorende toetsen nemen we in het midden en aan 
het einde van het schooljaar (januari en juni) methode- onafhankelijke toetsen af. Daarmee brengen we 
scherp in beeld hoe de kinderen het doen als groep of individueel. Maar minstens zo belangrijk is dat deze 
toetsing in beeld brengt wat het rendement van ons onderwijs is, met andere woorden: hoe doen wij het 
zelf eigenlijk? Analyse van de toets-uitslagen biedt dus niet alleen handvatten voor de juiste hulp aan 
individuele leerlingen maar ook voor toetsing en bijsturing van ons onderwijs. Wat gaat goed, wat hebben 
de kinderen goed opgepikt of waar hebben zij nog moeite mee. En waarom en wat doen we daar dan aan? 
We houden ons onderwijs tegen het licht; de methodes, maar ook ons eigen handelen. Het is nooit af, en 
gelukkig maar, want we werken met ‘levend materiaal’ en het blijft altijd zoeken naar een goede balans om 
alle kinderen, in al hun verscheidenheid recht te doen. 
 

Goed onderwijs: Ik teken hiervoor 

Steun de campagne ‘Goed onderwijs: ik teken ervoor’ van Ouders van Nu 
door onze petitie te tekenen voor structurele investeringen in het 
onderwijs. 

Met de petitie roepen we het huidige en volgende kabinet op om snel en 
structureel te investeren in het onderwijs, om 3 redenen: 

1. In 2020 hebben 55.000 kinderen geen bevoegde leraar voor de klas. In 2028 zijn dit er 240.000 
2. Steeds vaker worden onbevoegden voor de klas gezet en leerlingen naar huis gestuurd 
3. Klassen zitten te vol en een aantal scholen overweegt al een vierdaagse schoolweek 

De problemen in het onderwijs raken allang niet meer alleen de scholen zelf. Steeds meer ouders in 
Nederland maken zich zorgen over de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. En terecht! Het tekort aan 
personeel groeit snel en de kwaliteit van ons basisonderwijs staat zwaar onder druk. Het is het niet meer 
vanzelfsprekend dat onze kinderen elke dag goed onderwijs krijgen. 

mailto:directie@schoolb.nl
https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie


Even wat feiten 

• 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. 

• Structurele investeringen zijn nodig, zodat het onderwijs weer een aantrekkelijke sector wordt om in te 
werken. 

• Als structurele investeringen uitblijven, krijgen onze kinderen straks les van onderwijzend personeel 
zonder opleiding, krijgen we vierdaagse schoolweken of moeten scholen sluiten. 

• Het tekort heeft niet alleen impact op de kinderen, maar ook op ouders en werkgevers. 
• Het lerarentekort treft vooral leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het wordt onmogelijk om 

alle leerlingen goed onderwijs te blijven bieden. 
• De ongelijkheid tussen groepen leerlingen groeit. Het aantal particuliere scholen stijgt, meer scholen 

vragen een torenhoge ouderbijdrage en steeds vaker kiezen ouders voor betaalde bijles. 

Klik op de link en u doet mee! 
https://www.oudersvannu.nl/commercieel/onderwijspetitie/?kl=1499&ku=791821801&utm_source=2nd
&utm_medium=email&utm_campaign=20200116_Teken_de_petitie_A&utm_content=&utm_term=a_126
_0 

Staken op schoolB 

Op 30 en 31 januari staat er opnieuw een staking gepland voor het onderwijs. In de afgelopen maand hebben de 

collega’s een persoonlijke beslissing genomen om hier wel of niet aan deel te nemen. Doordat er wederom een 

aantal leerkrachten hebben aangegeven om 1 of 2 dagen te gaan staken, heb ik besloten de school NIET te sluiten op 

30 en 31 januari.  

Er zijn 6 teamleden van SchoolB die wel gebruik willen maken van hun stakingsrecht.  

Dat betekent dat groep 5a van Meester Emiel, Groep 1/2A van juf Bertha en groep 1/2 c van juf Jeanette deze 

beide dagen vrij zijn.  

Juf Gerrie kiest ervoor om 1 dag te gaan staken en dat wel op 31 januari. Deze dag zal groep 7 dus vrij zijn. Echter 

zal juf Patricia beide dagen afwezig zijn. Zij staakt beide dagen. 

Meester Wolter staakt ook op 31 januari. Dit heeft geen consequenties voor een groep. Dit is meester Wolter zijn 

ICT dag. 

Dat niet alle leerkrachten staken wil niet zeggen: dat men het oneens is m.b.t. de eisen die gesteld zijn door de 

vakbonden.  

Waarom men niet staakt kan uiteenlopend zijn: 

* Stichting Op Kop houdt salaris in op de stakingsdagen. Financieel dit niet kan dragen of wil/kan missen.  

* Staken niet het middel is.   

 

Ondanks dat er een CAO akkoord is gesloten met een eenmalige toelage en een loonsverhoging van 4,5%, is hiermee 

het structurele probleem van het lerarentekort en de loonkloof primair onderwijs en voortgezet onderwijs niet 

opgelost. Er is structureel 90 miljoen euro nodig om het carrièreperspectief van schoolleiders en 

onderwijsondersteunend personeel te vergroten. Daarnaast structureel 550 miljoen om de eerdergenoemde 

loonkloof te dichten. Tot slot een verhoging van 1,25% per jaar bovenop de normale loonontwikkeling om de 

achterstand van vele jaren nullijn in te halen. 

 

Gelukkig kunnen wij nog steeds melden dat wij minimaal last hebben van het te kort aan leerkrachten. Echter kan 

een griepgolf hier natuurlijk zo verandering in brengen. Op de lange termijn gaan ook wij last krijgen van de tekorten 

dus de overheid moet echt wat gaan doen!! 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oudersvannu.nl%2Fcommercieel%2Fonderwijspetitie%2F%3Fkl%3D1499%26ku%3D791821801%26utm_source%3D2nd%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3D20200116_Teken_de_petitie_A%26utm_content%3D%26utm_term%3Da_126_0&data=02%7C01%7Cdirectie%40schoolb.nl%7Ca0dca0e231274cdb764e08d79b24457f%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637148452413345142&sdata=oDCoo7OYyknNE1Sf0iVgk1ZTehUrUHC%2Fz%2BUxixPQchk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oudersvannu.nl%2Fcommercieel%2Fonderwijspetitie%2F%3Fkl%3D1499%26ku%3D791821801%26utm_source%3D2nd%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3D20200116_Teken_de_petitie_A%26utm_content%3D%26utm_term%3Da_126_0&data=02%7C01%7Cdirectie%40schoolb.nl%7Ca0dca0e231274cdb764e08d79b24457f%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637148452413345142&sdata=oDCoo7OYyknNE1Sf0iVgk1ZTehUrUHC%2Fz%2BUxixPQchk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oudersvannu.nl%2Fcommercieel%2Fonderwijspetitie%2F%3Fkl%3D1499%26ku%3D791821801%26utm_source%3D2nd%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3D20200116_Teken_de_petitie_A%26utm_content%3D%26utm_term%3Da_126_0&data=02%7C01%7Cdirectie%40schoolb.nl%7Ca0dca0e231274cdb764e08d79b24457f%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637148452413345142&sdata=oDCoo7OYyknNE1Sf0iVgk1ZTehUrUHC%2Fz%2BUxixPQchk%3D&reserved=0


Een AED redt leven!! 

Stichting OpKop heeft de wens uitgesproken om AED’s te plaatsen bij haar scholen. Dit vanuit haar 

maatschappelijke betrokkenheid. Afgelopen vrijdag is er een AED geplaatst die als buurtfunctie dient.  

Binnenkort gaat er een training plaatsvinden.  

Het kan ook u overkomen! Een familielid, vriend, collega of zelfs onbekende kan plotseling neervallen 

met een hartstilstand. Weet u hoe u dit slachtoffer het snelste kunt helpen? Elke minuut is namelijk 

cruciaal! 

Met een AED binnen handbereik hoeven omstanders niet te wachten tot een ambulance ter plaatse is. De eerste 6 

minuten zijn namelijk cruciaal wanneer een slachtoffer zijn/haar bewustzijn verliest en dient er hierna snel 

gehandeld te worden. Zeker met de toegenomen verkeersdrukte komt het steeds vaker voor dat een ambulance op 

zijn vroegst na 10 tot 15 minuten ter plaatse is. Voor het slachtoffer is het dan vaak te laat. 

‘t Peuterstation 

Op ’t Peuterstation zijn we op dit moment druk in de weer met het thema, eten en drinken. 
In de huishoek wordt volop “gekookt en gebakken” met verschillende groente en fruitsoorten. 
De zandtafel is gevuld met zand waarin taartjes en koekjes worden gemaakt door de peuters. 
In de kring  zingen we liedjes over eten en drinken en lezen we de leukste prentenboeken voor! 
Bij dit thema zullen we ook een uitstapje maken naar de winkel, waar de kinderen samen met de 
leidsters fruit en groente kopen om dit vervolgens bij terugkomst natuurlijk te proeven. 
 

Weerbaarheidstraining 

Vanaf woensdag 12 februari a.s. van 15:15-16:30 uur start er weer een nieuwe WEERBAARHEIDSTRAINING van 
Sportinn/AllesKids bij Sportinn Steenwijk! Gedurende 8 lessen leren kinderen van 8-14 jaar van trainers Andre 
Wagensveld en Patricia Keetman sterker in hun schoenen te staan. Is jouw kind onzeker? Vindt hij/zij het moeilijk om 
zichzelf staande te houden in een groep? Wil je dat je kind leert op een goede manier voor zichzelf op te komen? Of 
wil je je kind optimaal voorbereiden op de middelbare school? De trainers helpen jouw kind om zijn/haar mentale en 
fysieke weerbaarheid te versterken. In de lessen worden oefeningen uit de Rots & Water programma, de jiu jitsu, 
yoga en de zelfverdediging gedaan. De trainers coachen je kind zodat het zich tijdens de training meer bewust wordt 
van zijn of haar eigen kracht, het krijgt meer zelfvertrouwen en leert voor zichzelf op te komen. Ook worden ouders 
en kinderen buiten de lessen om begeleid en gestimuleerd om het geoefende in de praktijk te brengen. Komt jouw 
kind meedoen? De training wordt gegeven bij Sportinn Steenwijk, Pasmanweg 12 in Tuk.  

Voor opgave en/of meer informatie, neem even contact op met AllesKids (zie www.alleskids-yogacoaching.nl) – 
Patricia Keetman 06-41426241 of patricia.keetman@outlook.com We starten bij minimaal 12 kinderen per groep en 
het maximum per groep is 16 kinderen. 

 
 

De volgende nieuwsbrief komt uit op 25 februari 2020 

https://www.procardio.nl/aed/pdf/Hulpdiensten_en_AED.pdf

