De Kwakel, 23 november 2017
Aan: ouders en verzorgers van leerlingen van groep 1 tot en met 8
Betreft: opnieuw staking
Beste ouders, verzorgers,
De leerkrachten in Nederland gaan weer staken! U las dit al in de brief van ons bestuur vorige week.
Op 5 december wordt in de Tweede Kamer besloten of de regering onze eisen inwilligt. Is dat niet zo,
dan gaat de staking door. De staking is op dinsdag 12 december.
Ook op De Zon staken alle leerkrachten. Dat betekent dat in alle groepen géén les gegeven wordt die
dag. Een leerkracht die staakt is niet aanwezig en wordt niet vervangen. Uw kind kan deze dag dus
niet naar school.

Staken alle leerkrachten?
Staken is een recht, geen plicht. Niet staken mag dus ook. Alle leerkrachten staken maar niet alle
onderwijs ondersteunende personeelsleden staken. Op 12 december is een aantal teamleden dus
wel aanwezig op school, omdat zij niet gaan staken.

Onderwijstijd
U hoeft zich geen zorgen te maken dat de kinderen onderwijstijd te kort komen. Alle kinderen op De
Zon hebben al veel reserve-uren gemaakt. De uren hoeven dus niet ingehaald te worden.

Opvangmogelijkheden
Ouders van kinderen die gebruik maken van onze naschoolse opvang, kunnen met Solidoe of de
Speelinn contact opnemen.

Waarom wordt er gestaakt?
In de bijlage leest u nogmaals uit waarom leerkrachten staken.

En wat als de regering op 5 december toch nog besluit dat het geld beschikbaar komt?
Als op 5 december de regering onze eisen inwilligt, dan wordt er niet gestaakt. U hoort dat dan
uiterlijk op 6 december.
Met vriendelijke groeten,
Namens het team,
Brenda Turnhout
Directeur De Zon
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Beste ouders en verzorgers,
Graag willen wij u informeren over een wisseling van leerkracht in groep 7 vanaf de
kerstvakantie.
Juf José gaat op vrijdag 15 december met zwangerschapsverlof.
De school heeft ervoor gekozen om haar te vervangen door een nieuwe leerkracht.
Dat is Kim Bosman, zij komt uit Alphen aan de Rijn en heeft veel ervaring opgedaan in de
bovenbouwklassen.
Kim begint na de kerstvakantie en gaat de groep lesgeven op de dinsdag en woensdag. De
andere dagen blijft Juf Angèl voor de groep.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Brenda Turnhout
Directeur De Zon
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