
 

 NIEUWSBRIEF…NIEUWSBRIEF…NIEUWSBRIEF…NIEUWS ! 

 
December  2017 

 
Beste ouders/verzorgers, 

 

Wat een spektakel was het weer afgelopen dinsdag. Alle leerlingen stonden om 9 uur 

klaar bij de ingang van de school, samen met veel ouders en zenuwachtige meesters en 

juffen. Richard had er weer voor gezorgd dat de muziek volop draaide. Zo waren we 

helemaal klaar voor de ontvangst. 

En ja hoor; daar kwam hij aan; met de boot….. helemaal uit Dokkum!! 

Weliswaar stond de boot op een trailer die achter de auto hing… maar toch. Het was een 

fantastische entree. 

In de middenruimte weer de gebruikelijke chaos van niet luisterende Pieten, veel strooien 

en liedjes zingen. Gelukkig had Sint weer een nieuw boek met alle goede berichten. Gerone 

zorgde nog voor een rap-optreden, waarna we met elkaar de Sinterklaasdans hebben 

gedaan voor de Sint. 

En dan naar de groepen. Wat een feest elk jaar weer. 

     
Deze week staat zelfs het schoolfruit in het teken van “appeltjes van oranje” en werden er 

mandarijnen en sinaasappels uitgedeeld en de derde dag snoepwortels. Dus niet alleen 

pepernoten en chocoladeletters deze week. 

     
Natuurlijk heeft u in het nieuws gehoord over de staking binnen het onderwijs op dinsdag 

12 december. Ook heeft u hierover vorige week een nieuwsbericht ontvangen. 

Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het primair onderwijs waren teleurgesteld 

over het regeerakkoord van Rutte III. Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in het 

primair onderwijs, maar die investeringen zijn niet hoog genoeg en komen veel te laat. Het 

kabinet wil bijvoorbeeld pas vanaf 2021 voldoende in de werkdruk investeren.  

Met Prinsjesdag werd al bekend dat er 270 miljoen euro beschikbaar komt voor het 

moderniseren van de arbeidsvoorwaarden, terwijl het PO-front heeft berekend dat er 900 

miljoen nodig is om een eerste goede stap te zetten om de salarissen van de leraren gelijk 

te trekken met het salaris van docenten in het voortgezet onderwijs. Voorlopig lijkt het bij 
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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. 

Daarnaast heeft het kabinet ook een bezuiniging op onderwijs aangekondigd. Vanaf 2021 

gaat het voor het primair onderwijs jaarlijks om 61 miljoen euro. Wij waren hier 

onaangenaam door verrast. De minister heeft aangegeven dat hij deze bezuiniging zo min 

mogelijk wil laten neerslaan op het onderwijs in de klas. Het is echter de vraag waar het 

geld dan vandaan moet komen. Het primair onderwijs heeft de afgelopen jaren bezuiniging 

op bezuiniging gestapeld zien worden, met tekorten tot gevolg. Iedere bezuiniging wordt 

onherroepelijk gevoeld in de school. 

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 op 5 december een antwoord van minister 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. Dit is nu realiteit. 

Op de Zevenster staakt het overgrote deel van het personeel en dat betekent dat de 

school deze dag gesloten blijft en uw zoon/dochter niet naar school kan. 

o Indien u problemen hebt met het organiseren van opvang voor uw kind/kinderen en u 

maakt al gebruik van de BSO, dan kunt u contact opnemen met Vanessa ….. 

 
Vrijdag zullen we de school in de kerstsferen gaan zetten. Bomen, lichtjes en 

kerstversieringen. Niet over de top natuurlijk, want daar kunnen niet alle leerlingen goed 

tegen. De balans hierin is altijd erg belangrijk. 

Er wordt deze dag door veel ouders hard gewerkt in de school om dit voor elkaar te 

krijgen. Geweldig. Uw hulp is zo fijn voor ons. Nogmaals heel hartelijk bedankt voor alle 

inzet tijdens de feesten in december. 

     
9 december van 10.00 tot 15.00 uur zullen we weer oliebollen en kerstknutsels verkopen bij 

de Werfsjob. U krijgt daar ook nog apart een berichtje over. 

     
Met vriendelijke groet namens het hele team, 

 

 

 

Gerry van Vliet 
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