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AGENDA 

1-3-2019    Carnaval: alle leerlingen om 12:00 uur vrij!  

4-3-2019 tot 8-3-2019  Voorjaarsvakantie : FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL! 

13-3-2019    Landelijke Montessoridag  

20-3-2019    Voetbaltoernooi gr 5/6 (o.v.b.)  

20-3-2019    Studiedag: alle leerlingen vrij! 

    STEMBUREAU IN DE SCHOOL 

  

  

 

Woensdag 13 maart is de 

landelijke Montessori 

open dag.  

Ook onze school doet 

hieraan mee. In 

tegenstelling tot 

voorgaande jaren, is er 

deze dag geen 

mogelijkheid om nieuwe 

kinderen aan te melden, 

maar willen wij juist de 

deuren openen vanaf 

8.30 uur voor iedereen 

die eens een kijkje wil 

nemen in het Montessori-

onderwijs én onze leuke 

school.  

“Nodig opa of oma dus 

van harte uit, om ze te 

laten zien wat jij allemaal 

op school doet!”  

 

  



 
                                                             

 

 

 

 

 

           Vrijdag 1maart 2019 

Beste ouder(s) / verzorger(s),    

In een vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over een aangekondigde landelijke onderwijsstaking 15 

maart. Een demonstratie in Den Haag wordt de slotmanifestatie van een actieweek, die op 11 maart begint. 

De staking van 15 maart is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke staking. Het middel 

staken wordt gehanteerd om druk uit te oefenen op de politiek om extra te gaan investeren in het gehele 

onderwijs: van het basisonderwijs tot universiteiten. Die investering is nodig om onderwijskwaliteit te behouden 

en om het beroep aantrekkelijk te maken. 

Uiteraard hebben wij ook met het team van de Pas gesproken over de landelijke staking 15 maart. We staan 

sympathiek tegenover het doel, maar steunen het middel staken niet. Door wederom te gaan staken en de 

school te sluiten, geven we een boodschap af dat het onderwijs een plek is waar je vooral niet moet zijn! Wij 

willen in deze week vooral laten zien dat onderwijs in ons hart zit en dat leraar zijn juist een heel mooi en 

waardevol beroep is! 

Wij hebben daarom samen besloten het werk deze dag niet neer te leggen, omdat wij ons verantwoordelijk 

voelen voor de voortzetting van het onderwijsaanbod aan onze kinderen. Voor uw kind betekent dit dat wij 

deze dag op school op een andere wijze aandacht zullen besteden aan deze onderwijsstaking.  

U hebt mogelijk in de media gehoord over het tekort aan leerkrachten. In de komende jaren gaan veel 

ervaren leerkrachten met pensioen. Daarnaast besluiten collega’s ook om uit te wijken naar andere, vaak 

beter betaalde functies buiten het onderwijs. Het aantal nieuwe leerkrachten dat (bijna) is afgestudeerd aan 

de PABO is veel te klein om de (natuurlijke) uitstroom van leerkrachten op te vangen.   

Het tekort aan leerkrachten werd al jaren geleden aangekondigd. Toch is er door opeenvolgende regeringen 

niet genoeg gedaan om dit dreigende tekort op te vangen.  Op school hebt u hier tot voor kort niet veel van 

gemerkt. Wanneer een leerkracht ziek werd, werd dit vaak binnen de school opgelost. Er werd een parttimer 

gevraagd extra te komen werken, of er werd inval aangevraagd. U zult wellicht wel hebben gemerkt dat er 

veel wisselende invalkrachten in de school aanwezig waren. Dit kan ervoor zorgen dat de kwaliteit van ons 

onderwijs onder druk komt te staan.   

Wij zijn nu wel op een punt aangekomen waarop we een duidelijk signaal af moeten geven. Belangrijk is dat 

beleidsmakers in Den Haag zorgen voor een echte, structurele investering om de kwaliteit van het onderwijs 

aan uw en onze kinderen te kunnen garanderen. Daarom hebben de teamleden onderstaande petitie 

getekend. Onze vraag aan u is, om de petitie ook te ondertekenen.           

 https://www.investeer-in-onderwijs.nl/   

Wij zullen op de Pas op diverse wijze aandacht besteden aan de acties en starten na de carnavalsvakantie op 

maandag 11 maart om 12 uur met een lawaai- en applausmoment op school, samen met andere 

basisscholen, hogescholen en universiteiten. Om ons te steunen tijdens deze actie kunt u uw kind daarom deze 

eerste dag na de vakantie een “geluid” meegeven waarmee we om 12 uur vanuit de Pas een signaal 

afgeven voor een verbetering van de onderwijstoekomst voor uw kind! 

Met vriendelijke groet,  

Team De Pas 

  

https://www.investeer-in-onderwijs.nl/


OUDERHULP 

Inmiddels hebben wij weer veel nieuwe kinderen en ouders mogen 

verwelkomen en vraagt u zich af op welke wijze u kenbaar kunt maken, dat u 

bij bepaalde activiteiten zou willen ondersteunen? 

Ouderhulp inventariseren wij middels onze “ouderparticipatie-muur” in de 

entree van onze school. Hierop kunt u voor allerlei activiteiten inschrijven, 

zodat het team, maar ook de oudervereniging contact met u kan opnemen, 

voor de ondersteuning tijdens deze betreffende  activiteiten. Mochten we 

specifieke hulp nodig hebben, zullen wij dit middels onze nieuwsbrief of deze 

“ouderparticipatie-muur” kenbaar maken zodat u hierop kunt inschrijven.   

HOUDT U HET BORD IN DE GATEN?  

We vinden het erg fijn dat veel ouders, verzorgers, opa’s en oma’s zich zo bij 

school betrokken voelen, en wij kunnen uw hulp goed gebruiken!  

AVOND 4 DAAGSE  

Het is nog “vroeg”, maar wellicht heeft u op diverse plekken de flyer voor de opgave van de 

avondvierdaagse voorbij zien komen? 20 mei 2019 start de avond4daagse in Doetinchem. Op onze school zijn 

er inschrijfmomenten waarover u begin april informatie zult ontvangen. Opgeven kan dus t.z.t. op school! 

 

 


