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STAKING 12 DECEMBER
Zoals u weet gebeurt er op dit moment veel in onderwijsland. Graag willen we u op de
hoogte brengen van de ontwikkelingen en uitleg geven waarom er mogelijk op 12 december
opnieuw gestaakt wordt en de scholen gesloten zullen zijn.
Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het primair onderwijs waren teleurgesteld
over het regeerakkoord van Rutte III. Voor 2018 is er slechts 10 miljoen gereserveerd om de
werkdruk aan te pakken. Een druppel op een gloeiende plaat. Het “beloofde” bedrag van
500 miljoen, blijkt in werkelijkheid 430 miljoen te zijn en dit volledige bedrag komt pas in
2021 beschikbaar.
Voorlopig lijkt het bij 270 miljoen te blijven en dat is niet voldoende om in de toekomst
genoeg goede leraren te blijven trekken om het onderwijs voor uw kinderen op peil te
houden. We zien nu dat er een groot verschil (tot ruim 20%) is tussen de salariswaardering
van een leerkracht PO (primair onderwijs) en VO (voortgezet onderwijs). Dit, terwijl we
eenzelfde hbo-opleiding hebben gevolgd en vergelijkbare verantwoordelijkheden en taken
hebben. Dit maakt dat er op dit moment te weinig studenten kiezen voor het beroep
leerkracht PO. Ook stappen er leerkrachten over van het PO naar het VO. Deze
ontwikkelingen komen het lerarentekort niet ten goede. 900 Miljoen is het absolute
minimum om de salarissen te repareren zodat we leerkrachten in de toekomst kunnen
krijgen en collega’s die het vak verlaten weten te behouden.

Wij begrijpen dat een dag staken voor u als ouder wellicht ongemak kan opleveren. Deze
acties zijn ook zeker niet bedoeld om u als ouders in een lastig parket te brengen. Het gaat
ons echt om de toekomst van uw en onze kinderen. Het is nu of nooit, nu moeten we
doorpakken! Wij hopen dan ook op uw steun te kunnen (blijven) rekenen.
De organisaties die samenwerken in het PO-front hebben op 7 november een gesprek
gevoerd met de nieuwe minister van Onderwijs, Arie Slob. De samenwerkende
onderwijsorganisaties hebben daarbij een ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd
aan de minister. Ze verwachten uiterlijk in de week van 5 december een antwoord van Slob
op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het primair
onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan volgt er op 12 december een
landelijke staking. Scala laat komende week een gezamenlijke brief hierover uitgaan.
De Duinsprong staat achter bovengenoemde actie. In principe hebben we naar elkaar
uitgesproken die dag gebruik te willen maken van ons stakingsrecht. We wachten nog even
het resultaat van de gesprekken met minister Slob af, maar door u op voorhand hierover al
te informeren, kunt u hier mogelijk al rekening mee houden. Ik informeer u zo snel mogelijk
of de hele school dicht gaat.

NIEUWS VAN DE SINTERKLAASCOMMISSIE.
Zoals u weet zal Sinterklaas samen met zijn Zwarte Pieten op 4 en 5 december een bezoek
aan onze school brengen. Op maandag 4 december zullen we hen om 8.40 uur met alle
kinderen buiten in de Churchillstraat opwachten. We willen u dringend vragen om uw auto
daar dan niet langs het trottoir te parkeren, maar in een andere straat. Uiteraard bent u van
harte welkom om ook te komen kijken naar de aankomst. Sinterklaas en zijn Pieten gaan
daarna het eerst bij de kleutergroepen op bezoek. Zij hoeven deze maandag geen
fruitspullen mee naar school te nemen omdat alle kinderen iets lekkers krijgen van de OV.
Op dinsdag 5 december hebben de kleutergroepen samen met hun maatjes pietengym en
mogen de kinderen ook een pietenpak aandoen. 6 December is een vrije dag. Op 7
december mogen alle kinderen iets meenemen naar school om te laten zien wat ze van
Sinterklaas gekregen hebben. Zorgt u er wel voor dat kleine onderdelen thuis blijven? Wij
wensen iedereen een heel fijn Sinterklaasfeest toe.

PIETENGYM GROEP 1-2
Dinsdag 5 december is er een pietengymles en mogen de kleuters als pietje verkleed op
school komen. Ze worden tijdens de gymles geholpen door hun maatjes van groep 7 en 8.

DE OLIEMEULEN
Op vrijdag 17 november zijn de groepen 7 op uitstapje naar de Oliemeulen gegaan.
De Oliemeulen is een soort dierentuin met heel veel reptielen bijv.: slangen, spinnen,
krokodillen, uilen, papegaaien, aapjes, vleermuizen, stokstaartjes en lama’s.
Toen we aankwamen is 7a gesplitst, de ene helft ging met 7c meteen naar de slangen en
spinnen show. En de andere helft ging met 7b binnen kijken. Toen was het fruiteten.
Toen gingen de helft van 7a met 7b naar de slangen en spinnen show kijken.
Je mocht daar ook een slang om je nek en een spin vasthouden. Daarna hadden we tijd om
onze werkstukken over een dier dat je zelf hebt mogen kiezen. Daarna was de

roofvogelshow en daarna gingen we lunchen. Toen hadden we vrije tijd om vrij rond te
lopen. En toen was de dag weer om. Het was een super leuke dag!
Michelle en Indy vonden het een TOP dag en hopen dat het zo ook in de Efteling
wordt 

JEUGDBURGEMEESTER
De jeugdburgemeesters Ties en Anica en de begeleidster van de jeugdburgemeesters van
Heusden, kwamen naar onze school voor de groepen 7. Toen ze bij ons op school waren
hebben ze veel verteld en we mochten vragen stellen. Elk jaar worden er twee nieuwe
jeugdburgemeesters gekozen, aan de hand van een sollicitatiebrief of filmpje en een live
sollicitatie. Er zijn twee burgemeesters gekozen omdat, als er een niet kan de ander kan
komen en als ze allebei kunnen gaan ze alle twee. Ze mochten bij speciale evenementen zijn
en helpen zoals carnaval en Sinterklaas. Ze worden ook uitgenodigd door bedrijven of
organisaties om hun te helpen. En ze mogen zelf ook dingen organiseren zoals
de jeugdburgemeesters van dit jaar een spelletjesmiddagen en een zwemclinic
organiseerden. (Door Julia, Iris en Lindey J, groep 7)

KINDERPOSTZEGELACTIE
Onze leerlingen van groep 7 en 8 hebben een mooi bedrag
ingezameld voor de Kinderpostzegelactie. Met de verkoop van
kaarten en postzegels hebben zij € 12.210,14 bij elkaar gebracht.
Bedankt jongens en meisjes, een super resultaat, waarmee veel
kinderen geholpen kunnen worden!

VERLICHTINGSACTIE
Uit onderzoek blijkt dat 67% van de Nederlanders afgelopen
winter een gevaarlijke verkeerssituatie hebben meegemaakt door
fietsers zonder licht. Als fietser bent u een kwetsbare
verkeersdeelnemer. Een goede zichtbaarheid voorkomt
ongevallen. In het donker is het daarom nodig dat uw
fietsverlichting goed functioneert.
Daarom ging de ANWB Lichtbrigade dit
jaar voor de 6e keer in oktober en
november het land in om iedereen te
wijzen op het belang van
fietsverlichting. Op 14 november
hebben medewerkers van Veilig
Verkeer Nederland de fietsen van de
kinderen uit groep 5 t/m 8 gekeurd. De
meeste fietsen zijn goed gekeurd, een
enkeling moet nog een aanpassing
doen, zodat iedereen weer veilig aan
het verkeer kan deelnemen nu het weer
steeds later licht wordt.

AUTISMECAFÉ
Op 29 november organiseert het Autismecafé in De Balade (Waalwijk) een lezing over
autisme en de feestdagen. Tijdens deze avond gaat Greet van den Berg, 10 jaar werkzaam
als coach en begeleidster van mensen met psychische problematieken , in op vragen van
ouders en vertelt zij over haar ervaringen uit haar praktijk op het gebied van Autisme. In het
bijzonder richt zij zich op hoe Autisten de feestdagen ervaren en geeft handvaten om voor
eenieder de feestdagen prettig te laten verlopen.
Deze avond is toegankelijk voor ouders en familie van kinderen met autisme,
belangstellenden en hulpverleners. Ook voor jongeren en volwassenen met een autisme
spectrum stoornis die vragen hebben over dit onderwerp. Voor meer informatie kunt u via
waalwijk@autismecafe.nl contact opnemen met de contactpersonen van Autismecafé
Waalwijk.

OUDERBETROKKENHEID 3.0
22 November is de werkgroep Ouderbetrokkenheid bij elkaar geweest. Hier is besproken
waar nog actiepunten liggen en hoe we ouderbetrokkenheid verder vorm willen blijven
geven.

Onze visie op Ouderbetrokkenheid
De Duinsprong werkt continu samen met ouders aan de ontwikkeling van het kind, ieder
met een eigen rol en verantwoordelijkheid zowel thuis als op school. Hierin erkennen zij
elkaars professionele en emotionele deskundigheid. Alle partijen zien dat ze elkaar nodig
hebben en elkaar versterken als het gaat om de ontwikkeling van het kind en de veilige
leeromgeving.
Kortom door samen te werken begrijpen we elkaar beter, biedt het ons allen nieuwe
inzichten en werken we samen aan de (school) ontwikkeling van het kind.
Door een goede relatie ontstaat er een betere prestatie

ADVENTSTHEMA: EEN VEILIG THUIS
Zondag 3 december gaat de Advent beginnen. Misschien zal het sommige kinderen niet
meer zo bekend in de oren klinken, maar op die dag begint de aanloop naar Kerstmis.
Zoals ieder jaar is er ook deze keer in de Parochie Wonderbare Moeder een Adventsthema.
In de weekendvieringen wordt daar aandacht aan besteed. Dit jaar is het thema ‘Een veilig
thuis?!’. Het thema sluit aan bij de landelijke Adventsactie waaraan onze parochie
deelneemt. Het project van de Adventsactie richt zich op hulp bij het opknappen van huisjes
van de allerarmste gezinnen op de Westelijke Jordaanoever in Palestijns gebied.
Als symbool voor dit thema hebben we gekozen voor een ‘huis’. Het huis staat symbool voor
licht en veiligheid. Het is het gebouw waar je als kind en als volwassene je ‘eigen plek’ mag
hebben. In de groepen wordt aandacht besteed aan het maken van ‘Kersthuizen’. Deze
‘Kersthuizen’ sluiten aan bij de Bijbelverhalen die dit jaar in elke groep verteld worden. Een
mooi opstapje naar de Kerstviering!

SPORT- EN BEWEEGACTIVITEITEN
In de bijlage de sport- en beweegactiviteiten voor de maand november en december. Veel
sportplezier!
Met vriendelijke groet,
Heidi Smits
Directeur, BS De Duinsprong
heidi.smits@scalascholen.nl
06-50633403

