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ONDERWIJSSTAKING
Gisteren hebben alle oudste kinderen een brief meegekregen over de voorgenomen
onderwijsstaking op dinsdag 6 maart a.s.
Het feit dat mensen die werkzaam zijn in het onderwijs het stakingsmiddel een heel zwaar middel
vinden speelde ons parten in de wat late berichtgeving hierover. Aanvankelijk waren er te weinig
leerkrachten die mee wilden staken. Dat aantal liep de laatste dagen op waarop wij
woensdagochtend pas het besluit konden nemen om de school te sluiten.
De laatste dagen staan de kranten vol met artikelen over de "sluipende" bezuinigingen in het
basisonderwijs. Een greep uit de maatregelen die het basisonderwijs moet verwerken en die naar
buiten toe vaak niet zo opvallen:
•
•
•
•
•
•
•

•

10 miljoen is er bezuinigd op loonkostensubsidie voor niet-onderwijzend personeel zoals de
conciërges en onderhoudspersoneel.
46 miljoen geschrapt van het potje groeibaten regeling (nieuwe 4-jarigen).
50 miljoen bezuinigd door een andere gewichtenberekening van de leerlingen te
introduceren waardoor scholen per kind minder geld krijgen.
75 miljoen geschrapt van de rugzakjes.
90 miljoen geschrapt voor de ondersteuning van management en organisatie.
150 miljoen tekort op personele kosten, vanwege sterkere stijging loon- en pensioenkosten
in verhouding met de vergoeding van het Rijk.
200 miljoen geschrapt voor materiële instandhouding, dat betreft het onderhoud,
schoonmaak en energiekosten van gebouwen. Deze post staat al jaren onder druk doordat
de kosten om een gebouw in stand te houden niet werden aangepast omdat de prijzen
(energie en onderhoud b.v.), zijn gestegen.
300 miljoen wordt er in 2013 bezuinigd op Passend Onderwijs.

De laatste jaren zien we de klassen steeds groter worden. Daarnaast is in de afgelopen jaren de
leerlingenzorg op vele terreinen behoorlijk toegenomen. De leerkracht krijgt daarbij steeds meer op
het bord en het gevoel niet meer voldoende toe te komen aan de eigenlijke kerntaak: goed lesgeven.

DOE - OCHTEND
Op woensdag 14 maart gaan we weer creatief aan de slag!
Dan is het weer Doe-ochtend. Op deze ochtend werken kinderen, samen met leerkrachten en
ouders aan allerlei creatieve opdrachten die normaal gesproken niet zo gauw in bijvoorbeeld de
handvaardigheidles aan bod (kunnen) komen.
Mogelijk wordt u door de leerkrachten benaderd met de vraag om te komen helpen. We hopen
natuurlijk dat vele ouders die ochtend daartoe de mogelijkheid hebben!

EINDCITO
De groepen 8 hebben de Eindtoets van het CITO gelukkig achter de rug maar wachten nu met smart
op de uitslag! Die moet volgende week komen, dus nog heel even geduld!

OUDERAVONDEN
Deze en volgende week houden wij weer de Ouderavonden met de 10-minutengesprekken voor alle
leerlingen. De ouders van de kinderen in de groepen 8 hebben deze gesprekken al gehad.
We hopen dat iedereen goede en zinvolle gesprekken heeft!

BERICHT VAN HET CJG
In een van de vorige Heksenketels berichtten wij u dat Hanneke Jobse school CJGer is.
Met ingang van 1 maart is hier een wijziging op gekomen, Hanneke is andere taken op zich gaan
nemen en Irma Dalinghaus vervangt haar. Zij is dus vanaf nu onze school CJG’er.
Heeft u vragen of wilt u een afspraak met haar maken?
Haar e-mail adres is: i.dalinghaus@cjgbreda.nl

= = = = ingezonden = = = =

TRAININGSBUREAU “ZIEZO”
Trainingsbureau ZIEZO start eind maart met de In-je-eigen-Kr8-training speciaal voor leerlingen uit
groep 8.
Kinderen van groep 8 krijgen in hun nabije toekomst te maken met een grote verandering. Wij, van
trainingsbureau ZIEZO, ondersteunen hen op de weg van de basisschool naar het voortgezet
onderwijs. Het doel van de training is om hun weerbaarheid te vergroten en de communicatie in
contact met zichzelf en een ander te verbeteren.
De eigen Kr8 van de ZIEZO-trainers is het aansluiten op de belevingswereld van de kinderen. Wij
zullen tijdens de bijeenkomsten gebruik maken van spel, praten, lichaamswerk, drama en creatief
werk.
De onderwerpen, die wij aandacht geven zijn:
• Afscheid nemen,
• Aangaan van nieuwe situaties,
• Voor jezelf opkomen,
• Samenwerken met (nieuwe) klasgenoten,
• Eigen thema’s van de kinderen. Wij horen graag van de deelnemers zelf wat hen bezighoudt.
Wij zullen de training aanpassen aan dat wat belangrijk is voor hen allen.
Er zijn mogelijkheden om de training via de zorgverzekeraar vergoed te krijgen.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Angela Maas.
Telefoonnummer : 06-41436314 of per mail: infobreda@ziezo-samen.nl
U kunt natuurlijk ook altijd op onze website kijken: www.ziezo-samen.nl.
Trainingsbureau ZIEZO,
Cynthia Burgerhoudt en Angela Maas

OOIEVAARSBOS
Voor de leerlingen van groep 7 of 8.
Ben jij geboren in het jaar 2000 in Breda?
Hebben jouw ouders/verzorgers ook een boom voor jou geplant in het ooievaarsbos?
Word dan vriend van ooievaarsbos2000 op Hyves.
Heb je geen Hyves stuur dan een mailtje met je adresgegevens naar
ooievaarsbos2000@hotmail.nl.
Dan kunnen we contact met je opnemen als we een activiteit in het weekend van
23 en 24 juni organiseren.
Met Vriendelijke groet,
Corinne Oomes
medewerker bezoekerscentrum Wolfslaar
076 5299406

