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 Onderwijsstaking dinsdag aanstaande 
Onderstaande mail hebben alle ouders / verzorgers gisteren ontvangen. Voor wie deze informatie heeft 
gemist, nemen we hem nog eens op in de nieuwsbrief. 
 
Beste ouders/verzorgers, 

In de Valkinfo van vorige week werd al aangekondigd dat de kans groot is dat er op dinsdag a.s., 12 december, weer 

een onderwijsstaking zal plaatsvinden. 

Gisteren, 5 december, hebben de onderwijsorganisaties inderdaad geconcludeerd dat het overleg met de minister geen 

resultaat heeft opgeleverd en dat er daarom een landelijk staking in het basisonderwijs zal plaatsvinden. 

Ook wij zullen daaraan deelnemen. Dat betekent dat de school op 12 december dicht is. 

Wij realiseren ons dat het voor u vervelend kan zijn om opvang te moeten organiseren voor uw kind / kinderen, maar 

het doel waar het om gaat, is belangrijk genoeg. 

In de Valkinfo van vorige week werd dat al uitgelegd. De kern is: Wie geeft er straks nog les aan uw kinderen als er 

steeds minder onderwijzers zullen zijn vanwege grote werkdruk en een slecht salaris. 

Er is sprake van een tekort van duizenden onderwijzers. Dit aantal zal ieder jaar oplopen, met als resultaat dat er naar 

verwachting over een aantal jaren meer dan 10.000 mensen te weinig zullen zijn om voor de klas te staan. Een serieus 

probleem dus. 

Vandaar de staking. We hopen op uw begrip. 

 

Met vriendelijke groeten, 

team odbs Het Valkhof 

 

 Sinterklaas 
Het Sinterklaasfeest van afgelopen dinsdag was een succes. 
Sinterklaas kwam een beetje verrassend bij school aan. Hij kwam 
namelijk in nachtkleding uit de school tevoorschijn. Het bleek dat hij 
daar de laatste nacht had geslapen. En inderdaad, in het Valkennest 
werd een bed aangetroffen, met een mijter en (natuurlijk) een 
beertje. 
Na de ontvangst buiten met de hele school, ging het voor de 
onderbouw nog even verder in het Valkennest met onder andere 
een optreden van een groep kinderen die instrumenten bespelen 
onder leiding van juf Laura. Knap! 

Daarna ging Sint met de Pieten de onderbouwgroepen bij langs voor een praatje en een cadeautje. 
De kinderen van de hogere groepen hebben de Sint wat geholpen, omdat hij niet genoeg tijd had om overal 
langs te gaan. Zij gaven elkaar pakjes, surprises en gedichten. En dat deden ze erg goed. 
In alle groepen werd het een gezellige dag. 
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De oudervereniging en leerkrachten die het druk hebben gehad met de organisatie van de dag bedanken 
we heel hartelijk, namens alle kinderen. 
En Sinterklaas en de Pieten …… nou, die varen inmiddels waarschijnlijk al ter hoogte van Bretagne. 
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u nog een paar foto's. 
 

 Luizen update 
In de groepen 6-a en 7 zijn luizen geconstateerd. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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