Nieuwsbrief 1 - september 2017
5 oktober Staking voor goed onderwijs.
De vakbonden van werknemers en werkgevers in het primair onderwijs hebben leraren en
schoolleiders opgeroepen het werk neer te leggen en actie te voeren op de Dag van de Leraar
2017.
Op Loep is er op donderdag 5 oktober geen school!
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u meer informatie.

Sportdag
Even leek het erop dat de sportdag niet door zou gaan........ maar niets bleek minder waar.
'Loep' zou 'Loep' niet zijn : we hebben er toch een mooie sportdag van gemaakt!
De kleuters hebben extra gesport in de speelzaal. Groep 7-8 sprong op de fiets en zijn naar
Vlaardingen gefietst. Wat een kanjers. Sommigen mogen conditioneel nog wel wat oefenen,
maar we zijn supertrots! Toch maar mooi gedaan!
Om 10.00 uur heeft groep 3 t/m 8 een kilometermars gelopen. Richting het sportpark
Willem Alexander. Daar mochten we heerlijk sporten. Een hele ervaring in zo'n mooie

ruimte!! Een aantal ouders heeft geholpen. Wat fijn dat zij zich beschikbaar hebben gesteld.
Bedankt sportief team, hulpouders en kids. Een topprestatie!
Woensdag komt wethouder Mario Stam op bezoek.
Wij hebben, als eerste school van Schiedam, gewerkt met de aanpak van M5, waarbij we
ervoor zorgen dat pesten gemeld en aangepakt wordt. De stuurgroep bespreekt de kinderen
die pester zijn en ook kinderen die slachtoffer zijn. Beide kinderen hebben aandacht nodig en
krijgen dit ook.
Dit traject is goed doorlopen. Kinderen geven aan dat zij zich veilig voelen. Natuurlijk gebeurt
er wel eens wat. Als er zich een incident voordoet dan wordt het opgelost. Indien nodig met
ouders. Samenwerken aan een veilige school is goed gelukt en daar zijn we trots op zijn!

Tijdens de MR vergadering bleek dat in de schoolgids vrije dagen staan die niet juist zijn: er
staat in dat wij 14 en 15 juni vrij zijn. Dit klopt niet. Deze dagen moeten de kinderen gewoon
naar school. Excuses voor deze fout.

Drukte
We zien dat het druk is bij de ingang van de school. Wilt u, als u uw kind ophaalt niet bij de
ingang wachten. De leerkracht heeft zo geen overzicht. Een vaste plek bij het hek of de boom
zorgt ervoor dat uw kind u beter kan zien.
's Morgens bij het brengen is het in de hal druk bij de kapstokken. Veters strikken e.d. liever
in de klas. Een praatje maken kan in de ouderkamer of buiten. Zo blijft de gang een goede
doorgang voor de kinderen en kunnen er kinderwagens goed langs. Wilt u ons hierbij
helpen?

Oproep van de Ouderraad:
Beste ouders /verzorgers,
Voor onze OR zijn wij dringend op zoek naar enthousiaste mensen die ons kunnen helpen de
feesten te organiseren, denk aan de Sint, Kerst, schoolreis, sportdagen enz.
Vindt u het ook fijn als we ook dit jaar weer een feestelijk schooljaar neerzetten voor de
kinderen?
Meldt u dan aan bij juf Annemieke of juf Yvon van groep 1/2b.

5 oktober: Staking voor goed onderwijs.
Wat vooraf ging...
In het afgelopen decennium is te weinig geïnvesteerd in onderwijs:
Een van de gevolgen daarvan is, dat het lerarentekort niet kan worden opgelost, omdat een te laag
salaris en de toegenomen werkdruk het beroep van leraar te onaantrekkelijk hebben gemaakt.
(Via deze webpagina is onder andere een bijdrage van De Correspondent met daarin achtergrondinformatie
te lezen)
Op 29 maart 2017 stelde POinactie een manifest op dat in eerste instantie niet door de landelijke politiek
werd opgepakt, bijvoorbeeld door dit nadrukkelijk mee te nemen in de onderhandelingen
rondom de kabinetsformatie. Het manifest is gepubliceerd
op: https://app.box.com/s/e9xhfduzlqrl0uhv8jotwl9o281pnzef
Op 27 juni 2017 werd in vrijwel alle basisscholen in Nederland, waaronder OBS Loep, een prikactie

uitgevoerd onder de naam: 1 uur voor Goed Onderwijs. (Lees in ons actiebulletin van toen waar
het meer precies om gaat.
Onder druk van een dreigende kabinetscrisis zegde premier Rutte een substantieel bedrag toe. Uit cijfers
die daarna bekend zijn gemaakt blijkt het te gaan om een druppel op een gloeiende plaat waarmee de
problemen niet kunnen worden opgelost:
Code Rood is intussen van kracht...

Standpunt Primo Schiedam
De directeur/Bestuurder zegt het volgende:
"Op donderdag 5 oktober 2017 zal door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden
gestaakt. De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front, hebben tot deze staking opgeroepen om
hun boodschap aan de politiek kracht bij te zetten.
Zij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige
salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs.
De staking op 5 oktober betekent dat op veel plekken in Nederland de scholen dicht blijven. Als
bestuurder van Primo ondersteun ik deze actie volledig en ik hoop dat ook de actiebereidheid onder
onze scholen groot zal zijn.
Een staking in het primair onderwijs is uniek maar ik zie dat het water bij veel leraren nu echt aan de
lippen staat.
Als schoolbestuurder ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, maar ik kan die niet
meer garanderen als er niet meer voldoende, goede, gemotiveerde leraren voor de klas staan.
Daarom ondersteun ik de actie. Primo volgt hierbij de lijn die de PO raad voorstelt."

Actiebereidheid op Loep
Ons onderwijsteam is onverdeeld van mening dat het nodig is de noodklok te luiden om de
politiek alsnog te bewegen de problemen onder ogen te zien en middelen ter beschikking te
stellen om een eerlijker salaris te bieden en om de werkdruk te verminderen.
Werknemers kunnen zich in Nederland beroepen op het individuele stakingsrecht. Ik ben als
directeur solidair met de stakers en zij krijgen daar, in navolging van onze directeur/bestuurder
alle ruimte toe.
Echter: groep 7-8 is op kamp. Wij laten hen niet de dupe zijn van de stakingsactie. De geplande
activiteiten zetten wij met de kinderen gewoon door.

Consequentie voor ouders
Wij snappen goed dat het voor ouders lastig is hopen dat u een goede oplossing vindt voor de opvang van
uw kind. Misschien kunt u onderling wat regelen met ouders die moeten werken. De situatie op 5 oktober
is voor ouders vergelijkbaar met een vakantiedag of onderwijsvrije dag.
Moet je werken donderdag 5 oktober a.s. en heb je geen opvang voor jouw kind(eren)?
KomKids Kinderopvang biedt donderdag 5 oktober betaalde opvang aan op verschillende locaties van
KomKids voor de kinderen van Loep tussen 07.30 uur tot 18.00 uur!
Ook als je nog geen opvang afneemt bij KomKids, is je kind welkom.
Voor informatie over de mogelijkheden, voorwaarden en de kosten kun je terecht bij onze pedagogisch

medewerkers van ZiezoKids: Claudia van Dijk & Melissa Demand- van den Berg.
Informatie is ook te vinden op: www.komkids.nl.

