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 Onderwijsstaking, nog een toelichting 
Vorige week heeft u via de mail een brief van ons ontvangen over de onderwijsstaking van volgende week 
donderdag en vrijdag, 30 en 31 januari. 
Onze school zal dan net als een paar duizend andere scholen in Nederland, gesloten zijn. 
 
Dat er twee dagen wordt gestaakt, komt haast nooit voor. Dat geeft aan dat er iets ernstigs aan de hand is 
in het onderwijs. 
Misschien is het probleem het beste samen te vatten met de zin: Er is veel te weinig geld om genoeg goede 
mensen te kunnen krijgen. 
Dit is een probleem dat alleen kan worden opgelost door onze regering, maar die vindt dat ze al genoeg 
aan het onderwijs heeft uitgegeven. In de ogen van het kabinet moeten we wachten tot na de Tweede 
Kamer verkiezingen van 2021 en dan hopen dat de volgende regering wél een goed plan maakt voor het 
basisonderwijs. Dat wordt dan op z'n vroegst pas in de jaren dáárna uitgevoerd. 
Het duurt op die manier dus jaren voor er verbeteringen te verwachten zijn. Intussen worden de 
problemen steeds groter. Zelfs het ministerie zegt het: de komende jaren zullen er ieder jaar minder 
leerkrachten, schoolleiders e.d. beschikbaar zijn. We hebben het dan over duizenden, oplopend tot wel 
10.000 leraren en schoolleiders. Onvoorstelbare getallen. 
 
Dat levert veel frustratie op bij onderwijspersoneel. Leerkrachten, onderwijsassistenten, schoolleiders en al 
die anderen zijn altijd heel betrokken bij hun werk en bij hun leerlingen en willen daarom een doortastende 
overheid. 
Dus daarom helaas ... staken. Dat is jammer, want veel liever kwamen we in het nieuws om aan Nederland 
te laten zien dat lesgeven en omgaan met kinderen een intensief, maar ook een heel mooi beroep is. 
De staking gaat vooral over geld voor onderwijspersoneel, maar daarmee dus ook over genoeg meesters en 
juffen voor uw kinderen. 
 
U vraagt zich misschien heel praktisch af of het lesprogramma ook lijdt onder de gemiste dagen. 
Twee dagen minder les is inderdaad jammer, want we kunnen de tijd in de klas altijd goed gebruiken, maar 
onze leerkrachten zullen er voor zorgen dat het lesprogramma voor dit schooljaar gewoon helemaal aan 
bod komt. Geen zorgen daarover. 
 

 Licht aan 
Van de klaar-overs, maar ook van andere ouders horen wij dat veel 
kinderen die zelfstandig naar school fietsen, vaak geen licht aan hebben. 
Dat is echt gevaarlijk in deze tijd van het jaar. Praat u daar dus s.v.p. over 
met uw zoon/dochter en maak goede afspraken. 
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 Van de leerlingenraad: Tosti-ijzers. 

De kinderen van de leerlingenraad vonden het leuk om af en toe 
een tosti-dag te houden in de klas. Danny en Ilse hebben namens 
de leerlingenraad de oudervereniging gevraagd of zij tosti-ijzers 
wilden bestellen. Toen hebben ze “ja “gezegd, want er was nog 
wat geld over. De tosti-ijzers zijn voor alle groepen bedoeld. 
Maar de kinderen moeten wel overleggen met juf of meester. De 
tost-ijzers zijn bij juf Gea en meneer Henk in de keuken. 
Op de foto staan Danny en Ilse met Sophia Doets van de 
oudervereniging met de nieuwe tosti-apparaten. 
Verslag gemaakt door Danny en Silke. 
 

 Luizen update 
De groepen 4 en 8-a zijn luizenvrij. 
 

 Van de GGD logopedist: De Nationale Voorleesdagen 2020 
Van 22 januari t/m 1 februari  zijn het De Nationale Voorleesdagen. Het boek ‘Moppereend’ is verkozen tot 
prentenboek van 2020. Tekst en illustraties: Joyce Dunbar en Petr Horáček, vertaald door Jesse Goossens. 
Waarom is (voor)lezen belangrijk? 
1. Het bevordert de ontwikkeling van het kind: 

 het kind maakt kennis met allerlei onderwerpen 

 het bevordert de interactie 

 het vergroot de woordenschat 
2. Voorlezen en leren lezen 
Kinderen die vaak worden voorgelezen beleven zelf meer plezier aan het (leren) lezen. 
De Prentenboek Top Tien voor kinderen van 0-6 jaar 

 Spelen tot het donker wordt (Querido)  

 Moppereend (Lemniscaat)  

 De hapgrage krokodil (Vries-Brouwers)  

 Deze ridder zegt NEE (Gottmer)  

 Een schildpad was zijn schildje kwijt (Gottmer)  

 Van 1 tot 10 (Gottmer)  

 Zó moe en toch klaarwakker  (Hoogland & Van Klaveren)  

 De boer en de dierenarts (De Eenhoorn)  

 De grote vijf (Clavis)  

 Otto groot, Otto klein (Lannoo)  
Kinderen in de bovenbouw 
Vaak wordt gedacht dat voorlezen minder belangrijk is zodra kinderen zelf kunnen lezen. Niets is minder 
waar! Ook oudere kinderen vinden het leuk om voorgelezen te worden en leren hier veel nieuwe woorden 
van. Kies samen een leuk boek uit en lees het op een geschikt moment voor. 
Meer informatie: 
Meer informatie over voorlezen en taalontwikkeling is te vinden op:  
https://www.kindentaal.nl/Voorlezen  https://www.boekstart.nl/tips/voorleestips/ 
 
Naschrift: Ook op onze school besteden we aandacht aan de Nationale Voorleesdagen. 
  Volgende week meer daar over. 

https://www.kindentaal.nl/Voorlezen
https://www.boekstart.nl/tips/voorleestips/
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 Van buiten -1: 1 eurozwemmen in sportcentrum De Hullen 
Volgende week wordt er op donderdag en vrijdag gestaakt. Een mooie dag om naar 
het zwembad te gaan. Op de aangegeven tijdstippen kan je zwemmen voor 1 euro per 
persoon. 

1 euro zwemmen zwembad de Hullen Roden 
 
Donderdag 30 januari: 13.30 tot 15.15 uur 
en 
Vrijdag 31 januari: 10.30 tot 15.15 uur 
 

ivm staking basisscholen  
 

Van buiten -2: Voor een prikkie naar Kinderwereld 
    op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020!  

Samen spelen in plaats van vervelen, hoe leuk is dat?  
Ouders, opa’s, oma’s, en een ieder die op kinderen past, 
mogen op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 voor een 
prikkie op bezoek bij Speelgoedmuseum Kinderwereld.  

Voor € 3,50 per persoon kan iedereen tussen 11 en 17 uur de vaste collectie speelgoed en de 
tentoonstelling komen bekijken. Uitgekeken? Spelen is een groot goed in Kinderwereld. Zowel binnen als 
buiten kan volop worden gespeeld met onder andere spelletjes uit vroegere tijden.  
Brink 31, 9301 JK Roden, Tel. 050 5018851 www.museumkinderwereld.nl  
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
team Het Valkhof 
 

http://www.museumkinderwereld.nl/

