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 NIEUWSBRIEF…NIEUWSBRIEF…NIEUWSBRIEF…NIEUWS!! 
juni 2017 

 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  

 

Deze week heeft u van de Stichting SchOOL; bestuur, directies 

en medewerkers een brief gekregen over de prikactie van 

volgende week dinsdag 27 juni 2017. U heeft hier vast over 

gelezen in de kranten en over gehoord in het nieuws:  

leerkrachten van basisscholen  

maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het 

onderwijs en de toekomst van uw kinderen.  

De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er 

veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft 

als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend 

zal gaan groeien.   

In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair 

onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie 

PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den 

Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het 

is vijf voor twaalf!  

We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen 

van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken 

en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor 

jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van 

onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.  

U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen op www.pofront.nl  Elke stem telt, dus 

brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en kennissen.   

Op 27 juni zullen de scholen voor primair onderwijs in Nederland waaronder De Zevenster een 

uur later opengaan dan normaal.  We beginnen een uur later dan gewoonlijk met de lessen. 

 

Wij vragen u dan ook uw kind een uur later naar school te brengen of van huis te sturen. 

Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het 

algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen! Waaronder die van u.   

 

Hierboven leest u nogmaals ons verzoek om dinsdag uw zoon/dochter een uur later naar school te 

brengen. 

Deze tijd zijn wij wel op school en samen in gesprek over hoe we de werkdruk kunnen verlagen en 

onze signalen over te brengen naar den Haag 

 

 

Vorige week donderdag was er de “sportdag De Ruimte”. Zoals elk jaar waren we ook nu weer 

uitgenodigd om samen met basisscholen uit Lelystad en Dronten allerlei survival-achtige 

activiteiten te doen. So-oranje en so-groen zijn daar samen heen gegaan. 

Lekker samen lunchen en heel veel plezier maken en elkaar helpen. Wat hebben we weer genoten 

samen; kijk maar naar de foto’s. 

http://www.pofront.nl/petitie
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De leerlingen van so-blauw en so-geel en MBc hadden samen een spelletjesdag. Zij hadden een 

geweldige ochtend met elkaar. Er waren ook leerlingen uit de bovenbouw van het vso, die een 

groepje wilde begeleiden bij de spelletjes. Tussen de middag waren er lekkere pannenkoeken, 

gebakken door de ouders. Het was een heerlijke dag. 

Op de website staan nog meer foto’s die hier een beeld van geven. 
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Aanstaande vrijdag gaan de middenbouw en bovenbouw van het vso op survival. Daar zijn nog 

geen foto’s van, dat snapt u wel. Gelukkig ziet de weersvoorspelling er goed uit, dus dat beloofd 

ook weer een mooi evenement te worden. Hou vooral de website in de gaten voor de beelden. 

 

    
Zoals u weet zijn we in deze periode volop bezig met de voorbereiding van schooljaar 2017-2018. 

Een van de zaken die dan besproken worden is de planning. Wanneer zijn de vakanties en de 

studiedagen. Omdat velen van u dit ook nodig hebben voor de afspraken met de BSO doe ik deze 

in concept alvast bij deze nieuwsbrief. Volgende week kan het pas definitief worden als het 

besproken is in de MR. Wilt u er daarom rekening mee houden dat het nog niet helemaal vast 

staat. 

 
 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team 

 

 

 

Gerry van Vliet  
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Concept  planning  schooljaar  2017-2018 
 

Vakantie/vrij voor de leerlingen  

Herfst 21 okt-29 okt 2017                                

Kerst 23 dec t/m 7 jan 2018 

Voorjaar 24 feb t/m 4 mrt 2018 

Pasen 30 mrt t/m 2 april 2018  

Koningsdag 27 april 2018 

Mei 28 april  t/m 13 mei 2018 

Hemelvaart 10 + 11 mei 2018 

Pinksteren 21 mei 2018 

Zomer 21 juli t/m 2 sept 2018 
 

STUDIEDAGEN:  

 
- St. SchOOL  5 oktober 2017 (do)   

- Taaltoetsen evaluatie  29 nov 2017 (wo)    

- Sociaal-emotioneel 26 januari 2018 (vr)     

- Rekenen (evaluatie) 29 maart 2018 (do)    

- Jaarevaluatie   11/12 juni 2018(ma/di) 
(Maandag 11 juni 2018 oranje, groen, Mb-a, Mb-b, Bb-a 

Dinsdag 12 juni 2018 blauw, geel, Ob-a, Ob-b, Mb-c)    

- Overdracht  13 juli 2018 (vrij)    

- Kerstmiddag  22 dec 2017 (vr)    

- Zomervakantie 20 juli 2018 (vr)       
 

 

 

     


