NIEUWSBRIEF 01-09-2017

Agenda
05 september
12 september
22 september
25 september
27 en 28 september
29 september

Informatieavond gr 3 - 8
Informatieavond Nijntje & gr 1/2
Open podium
Start thema Curaçao
Kamp groep 6
Kamp groep ½
Kamp Nijntje (op school)

2 oktober
3 oktober
4 en 5 oktober
6 oktober
9 t/m 13 oktober

Kamp groep 3 en 4A
Kamp groep 5A en 4/5B
Kamp groep 7
Afsluiting thema Curaçao
Tussenvakantie

Van de directie
Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat er in Nederland veel te doen is rondom de arbeidsvoorwaarden van
leerkrachten in het basisonderwijs. Alle partijen zijn het erover eens dat het basisonderwijs een van de belangrijkste
fundamenten is van een goed functionerende samenleving. Hier leren kinderen de basisvaardigheden welke ze nodig
hebben om goed te functioneren in een veranderende samenleving, maar ook vaardigheden die ze nodig hebben voor
hun leerproces. De basisschool heeft dus een belangrijke taak in de samenleving. Er worden hoge eisen en
verwachtingen gesteld door ouders, bestuurders, inspectie en maatschappij. Terecht, want de zorg en ontwikkeling van
jonge kinderen worden toevertrouwd aan basisscholen. Hoe komt het dan toch dat de waardering van het
basisonderwijs ondermaats is. Er dreigt een ernstig leerkrachten te kort omdat de status van de leerkracht in het
basisonderwijs bij jongeren laag is. Een combinatie van strengere toelatingseisen en deze lage status van het beroep
heeft ervoor gezorgd dat het aantal aanmeldingen op de Pabo’s is gedaald van 10 procent van de hbo-instroom naar 4
procent op jaarbasis. Als er niets gebeurd, wordt een oplopend tekort in het basisonderwijs verwacht van 10.000 in
2025. Dat gegeven maakt dat de discussie in Nederland op dit moment zo fel is. Ondanks de 8000 kilometer afstand met
Nederland is de situatie hier niet anders. Ook op Curaçao is het beroep van leerkracht niet erg populair onder jongeren
en is er een tekort aan leerkrachten. Gelukkig heeft de Schroederschool een fantastisch gedreven team dat met passie
iedere dag ervoor gaat om de samenleving van de toekomst een goed fundament te geven. Daar ben ik als schoolleider
trots op en iedere dag weer heel blij mee!
Gym
Na een lange periode zonder gymzaal is nu dan eindelijk de gymzaal weer klaar. Het heeft even geduurd, maar het
eindresultaat is prachtig. Een mooie blauwe vloer met strakke lijnen. Dat willen we natuurlijk zo houden! Voor de
gymlessen in de grote gymzaal moeten de kinderen schoenen aan met lichte zolen. Zwarte zolen zijn verboden omdat
die strepen kunnen achterlaten op de vloer. Volgende week start onze nieuwe gymstagiaire, Dylan. Hij valt met z’n neus
in de boter met de opening van de nieuwe gymzaal aanstaande maandag.

Informatieavond
Dinsdag 5 en 12 september zijn de informatieavonden. Leerkrachten informeren die avonden de ouders over het reilen
en zeilen in de groep van uw kind. Het geeft u de gelegenheid om meer inzicht te krijgen in het onderwijs dat uw kind
dagelijks krijgt, de leerkracht en andere ouders beter te leren kennen en uw betrokkenheid te tonen.
Regels en afspraken op het plein
Tijdens de studiedagen aan het begin van het schooljaar hebben we als team duidelijke afspraken gemaakt over gewenst
(en ongewenst) gedrag op het schoolplein en de consequenties ervan. Al eerder heeft hierover een stukje in de
nieuwsbrief gestaan. We vinden het belangrijk dat kinderen positief met elkaar omgaan en elkaar met respect
benaderen. Als er toch conflicten ontstaan, is consequent handelen belangrijk. Daarom hebben we de regels en
afspraken voor de kinderen visueel gemaakt en samengebracht op een aantal plekken op het schoolplein. Tijdens de
informatieavond zal de leerkracht de regels toelichten.
Hulpouders
Een school kan zonder de hulp van ouders. Gelukkig krijgen we al veel hulp van ouders, zoals in de bibliotheek , de OV,
met luizencontrole, het maken van het jaarboek, versieren bij feesten zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Slotfeest,
maar uw hulp is van harte welkom! Als u graag een steentje bijdraagt aan de school, geeft u zich dan op voor één van de
activiteiten bij Sharrey Cras (info@schroederschool.net)

Afwijkende vakantiedagen en extra verlof
Op afwijkende vakantiedagen hebben wij geen school, maar de reguliere (lokale ) scholen wel. Alle ouders die van plan
zijn om op die dagen van het eiland te vertrekken, moeten officieel een toestemming aan te vragen bij het Ministerie
van Onderwijs. U kunt dit aangeven via het formulier “Afwijkende vakantiedagen”.
Let op: hierbij gaat het alleen om de afwijkende vakantiedagen:
3 t/m 5 januari , 15-16 februari, 5-6 april, 9 mei en 3 t/m 6 juli
U kunt het ingevulde formulier bij de administratie inleveren (er is geen paraaf van de leerkracht nodig) en u krijgt later
een verlofbrief op Schroederschool papier waarmee u naar het Ministerie kunt gaan.
Bij het aanvragen van verlof buiten schoolvakanties, kunt u bij de administratie een formulier ophalen. U vult dit in en
laat het door de leerkracht(en) van uw kind(eren) paraferen. Vervolgens levert u het formulier in bij de administratie,
waarna u een verlofbrief op Schroederschool briefpapier terugkrijgt. Met dit formulier, moet de ouder zelf naar de
“Sector Onderwijs en Wetenschap” te Bonbini Business Center, op de Schottegatweg Oost 10 te gaan.
Leerlingen van groep 1 en 2 hebben 10 extra verlofdagen en leerlingen van de groep 3 t/m 8 hebben 5 extra
verlofdagen per schooljaar.
KUNST EN KIDS NIEUWS
Hou je van timmeren, schilderen, kleien , papier mache en alles wat met knutselen te maken heeft? Dan is Kunst en Kids
echt iets voor jou!!
Op donderdag 7 september beginnen we weer met leuke , creatieve lessen, waarbij kwaliteit en gezelligheid voorop
staan. De groepen zijn klein (maximaal 12 kinderen ) dus ruimte voor uitdagende opdrachten en voldoende begeleiding.
Van 12.45 tot 14.15 uur, extra broodje mee.
• Kosten: naf 225 voor 10 lessen.
• Waar: in het handvaardigheidlokaal bij juf Annet.
• Kids vanaf groep 3 t/m 8.

Opgeven kan bij juf Annet.
mob. 6640087/ kreannet@hotmail.com
Of kom even langs in het handvaardigheidloklaal.
Groetjes Annet Britzel.
vakleerkracht handvaardigheid en tekenen.

Ter informati: Empower kids
Volgende week zal een workshop empower kids starten in Landhuis Bloemhof. Door deze training werken kinderen aan
hun zelfvertrouwen en sociale vaardigheden terwijl ze met kunst bezig zijn. Opgeven kan nog via de onderstaande
gegevens.

