Nieuwsbrief
KATHOLIEKE DALTONSCH OOL DE SPRONG

Welkom

4 februari 2019
Beste ouders en verzorgers,

Telefoonnummer school:
058-2660779
E-mailadressen:
directie@sprongonline.nl
mr@sprongonline.nl
ov@sprongonline.nl
sac@sprongonline.nl
De schoolgids en de jaarplanning
staan op de website:
www.rkbsdesprong.nl
De actuele agenda is te bekijken op
mijnschoolinfo.nl

‘Oproep aan scholen om zieke docenten niet te vervangen’, zo
luidt de kop op de site van de NOS. Doel van de oproep is een
signaal afgeven over het lerarentekort en het groeiend tekort
aan schoolleiders. Wij hebben hier op moment dagelijks mee te
maken. In de maand januari hebben wij 12x geen invaller
kunnen vinden en zijn groepen verdeeld of groepen
samengevoegd, 3x heeft een teamlid een dag extra gewerkt en
2x was er een invaller beschikbaar. De afgelopen weken bestond
mijn werkdag voornamelijk uit het vinden van oplossingen voor
de afwezigheid van een leerkracht en blijft mijn werk liggen.
En dit is nog maar het begin. Het lerarentekort is een
hoofdpijndossier. Voor de toekomst zie ik mooie kansen en
mogelijkheden, maar op dit moment weet ik het ook niet. Wij
geven geen gehoor aan deze oproep en doen ons best om de
groepen op te vangen, met kunst en vliegwerk, zodat alle
kinderen naar school kunnen. Hoe lang houden we dat nog vol?

Met vriendelijke groet,

Staking 15 maart
De AOb en de FNV roepen alle mensen die werkzaam zijn in
het onderwijs op om te staken op vrijdag 15 maart. De
bonden eisen dat in alle sectoren meer geld komt om de
salarissen te verbeteren en om functies van ondersteunend
persoon te herwaarderen. Ook moet er geld vrijgemaakt
worden om de werkdruk te verlagen. In totaal is er structureel
4 miljard euro nodig voor het primair- tot en met het
wetenschappelijk onderwijs. De BMS ervaart op dit moment
een nieuwe staking in het onderwijs niet als toegevoegde

waarde. Op dit moment inventariseren wij wie er staakt en
wie niet. Uiterlijk 14 dagen van te voren informeren wij u
hierover.

Mijn wens voor 2019 is

Kerstkindeke van juf Sibylla
Het begin van nieuw leven is zo mooi en heel
klein. Juf Sibylla is op 24 december trotse moeder
geworden van zoon Nils. Wij wensen het jonge
gezin veel liefde en geluk toe.

dat ik een knuffelhuis
krijg.
Van Naomi (duiven)

Met een open blik 2019
ingaan. Van Björn (uilen)

Bouw, verbouw en verhuizing
Blij en opgelucht kunnen we delen dat we na de
voorjaarsvakantie starten met fase 3 van de verbouwing.
Bouwbedrijf Kimsma zal in samenwerking met Pranger Rosier
de lokalen van de achtervleugel naar buiten verplaatsen en
realiseren we de doorgang naar het oude lokaal van de
mieren en een groot kleuterbinnenplein. De kleutergroepen
die nu van de ruimte genieten zullen tijdelijk weer intrekken
in het speellokaal en het ‘dubbele lokaal’. Volgens de planning
gaat de bouw tot eind mei duren.
In het nieuwe gebouw hebben we op een aantal grote
opstartproblemen na onze draai gevonden. De leerkrachten
ervaren het gebouw als rustig en fijn. De binnenpleinen
worden steeds mooier en ook de teamkamer ziet er gezellig
uit.
Met de verkoop in de winkel hebben we €100 verdiend.

Bereikbaarheid
Wij weten dat we telefonisch niet altijd optimaal te bereiken
zijn. Dit vinden wij zelf ook heel vervelend. Wij attenderen u
erop dat u Mijnschoolinfo altijd kunt gebruik voor
ziekmeldingen of vragen.
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Website
De website is weer up to date. Hier kunt u veel informatie
vinden over het reilen en zeilen bij ons op school. Mist u iets
of heeft u tips of suggesties, laat het ons weten.
Cito toetsen
De afgelopen weken hebben de kinderen de cito toetsen
gemaakt. Een pittig klusje waarbij concentratie belangrijk is.
Het is erg belangrijk om tussen het toetsen door te bewegen,
een frisse neus te halen en je even te ontspannen. Groep 3
oefent lekker buiten!

Groep 3 rekent buiten op het plein.

Geschreven door Sophie en Feline uit groep 3 (dassen)

VERANTWOORDELIJKHEID, SAMENWERKING, EFFECTIVITEIT, ZELFSTANDIGHEID EN REFLECTIE

