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Nieuws van de directie
Onderwerp: Aangekondigde staking primair onderwijs op 6 november 2019
Geachte ouders/verzorgers,
Ongetwijfeld heeft u in de landelijke pers of anderszins al vernomen dat het
primair en het voortgezet onderwijs door de vakbonden opgeroepen is om op
woensdag 6 november 2019 opnieuw de gehele dag te gaan staken.
Met de actie geven de vakbonden en medewerkers in het onderwijs nogmaals
een signaal af aan de politiek dat er veel meer geld vrijgemaakt moet worden
voor het onderwijs in Nederland. Met dat extra geld kunnen goede plannen
opgesteld worden om daarmee het enorme tekort aan leerkrachten, directeuren,
dalende leerlingprestaties en het toenemen van de werkdruk” in het onderwijs
tegen te gaan.
Afgelopen jaar hebben wij ook op De vier Heemskinderen zelf ondervonden hoe
lastig het is om de school te organiseren als er geen vervangers meer zijn. Door
een beroep te doen op de extra inzet van collega’s en door groepen samen te
voegen is het ons nog gelukt te voorkomen dat groepen naar huis moesten
worden gestuurd. Groepen samenvoegen betekent veel onrust binnen de school
en dus minder goed onderwijs. Daarbij neemt ook de werkdruk voor de
leerkrachten die kinderen erbij krijgen toe. De rek begint er uit te raken. Het
schokt ons dat de minister van onderwijs nu zegt dat de inspectie van het
onderwijs soepeler om zal gaan met het invullen van onderwijsuren. De minister
geeft ook aan dat mensen zonder diploma voor de klas mogen gaan staan. Onze
leerlingen en onze collega’s hebben echter recht op goed opgeleide leraren in
onze school. De politieke partijen en onze minsterpresident Rutte nemen de
problematiek in het onderwijs niet serieus.
Medewerkers van basisschool De vier Heemskinderen hebben daarom kenbaar
gemaakt te zullen staken op woensdag 6 november 2019. Op deze dag is onze
school gesloten voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8 en er zal geen
onderwijs gegeven worden.
Wij beseffen ons terdege dat dat voor u vervelend kan zijn. Het in de toekomst
(regelmatig) naar huis moeten sturen van groepen omdat er onvoldoende of
geen leerkrachten valt zeker niet meer uit te sluiten.
Met vriendelijke groet,
Michel van der Kraan, Directeur basisschool De vier Heemskinderen.
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Schoolontbijt

Het schoolontbijt vindt plaats opdonderdag 7 november in verband met de
staking op woensdag 6 november.

De Vier Heemskinderen doet mee met bijzonder kunstproject

Kinderkunst in de hoofdrol tijdens DE KUNSTWEKEN

Kinderkunst verdient alle aandacht. Daarom gaat onze school meedoen aan een
bijzonder project beeldend vormen: DE KUNSTWEKEN.
Ieder kind maakt op eigen niveau een kunstwerk en ontvangt daarvan gratis een
echte wenskaart als aanmoediging. Maar dat is nog maar het begin...
Tijdens DE KUNSTWEKEN krijgt elke leerling namelijk een eigen museum op
internet zodat iedereen het werkstuk kan komen bewonderen. Helemaal
bijzonder is dat je daar ook nog eens allerlei leuke spulletjes met die tekening
erop kunt bestellen. Dit is zeker niet verplicht, een kijkje nemen in het online
museum zonder aankoop is ook zeker de moeite waard.
Alle groepen gaan nu eerst kennis maken met leven en werk van een beroemde
kunstenaar: 1 en 2 met Kandinsky, 3, 4 en 5 met Warhol/Haring, 6, 7 en 8 met
Matisse/Picasso. Vol inspiratie mogen ze daarna lekker zelf aan de slag.

Inschrijven oudergesprekken Parro

Maandag 28 oktober gaat de gesprekken planner van Parro open om een
oudergesprek te plannen. Deze dag is dat alleen mogelijk voor de ouders met
meerdere kinderen op school. Op dinsdag 29 oktober gaat de gesprekkenplanner
ook open voor de ouders met 1 kind op school. U kunt zelf kijken welke
dagen/tijden er beschikbaar zijn. Gesprekken worden gehouden op maandag
4 november en donderdag 7 november. De gesprekken vinden plaats in de
middag en de avond. De gesprekken in de middag worden gevoerd door de
leerkracht die de desbetreffende dag voor de klas heeft gestaan.
Bij de gesprekken in de avond zijn beide leerkrachten aanwezig. Hier kunt u
rekening mee houden bij het kiezen van een tijdstip. Als u gesprekken plant met
meerdere leerkrachten dan graag minimaal 10 minuten tijd tussen de
gesprekken laten. Dan heeft u tijd om van lokaal te wisselen. En voorkomen we
zo veel mogelijk uitloop.
Vrijdag 1 november krijgen de kinderen hun rapportmap mee naar huis met een
verslag vanuit ‘Zien’. Hierin komt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
kinderen aan bod en een eerste indruk van de leerresultaten in de groep.

Bs De Vier Heemskinderen Rondestraat 31 Deursen-Dennenburg

0486-411521

dir.heemskinderen@optimusonderwijs.nl

Inschrijven inloopochtenden Parro
In week 47 (18 t/m 22 november) tussen 8.30u en 9.30u bent u van harte
welkom om een kijkje te komen nemen in de klas van uw kind(eren).
Op vrijdag zijn de kinderen van groep 3 t/m 8 naar de gym, dus daar kan je dan
niet kijken. Het is ook mogelijk om in een uur meerdere groepen te bezoeken, u
kunt voor elk kind apart inschrijven.
Maandag 11 november gaat de planner van Parro open en kunt u aangeven
wanneer u komt.

Nieuws van groep 1-2
Thema: Een gat in mijn emmer.

Maandag 28 oktober beginnen wij met een nieuw thema. Beer heeft een
prachtige tuin vol graslokjes…, maar door de droogte hangen ze helemaal slap.
Als Beer ze water wil geven merkt hij: Er zit een gat in mijn emmer!
In dit project gaan de kinderen, samen met Beer, op zoek naar een manier om
de emmer te repareren. Want weet je? Een gat in je emmer kan voor een
heleboel avonturen zorgen!

Portfolio

Vrijdag 1 november krijgen de kinderen hun portfolio mee naar huis met een
verslag vanuit ‘Zien’. Hierin komt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
kinderen aan bod en een eerste indruk van de kinderen in de groep.

Nieuws van groep 3-4-5
Groep 3 gaat op woensdag 30 oktober een bezoek brengen aan de bieb. Meester
Wim gaan mee als begeleiding en twee ouders rijden heen/terug. Dit bezoek is
gericht op de beginnende lezer. Daarom gaat alleen groep 3 en blijven de
groepen 4 en 5 op school met juf Sonja. In periode tot de kerstvakantie leren de
kinderen van groep 3 alle overige letters. Ook de moeilijke tweetekenklanken
zoals ou/au/ui/eu. Veel blijven oefenen is belangrijk zodat de kinderen met
stapjes vloeiender gaan lezen.
De kinderen uit groep 4 gaan kennismaken met tafelsommen. Eerst leren ze
begrijpen wat een tafel som is en wanneer je deze gebruikt. We beginnen met de
tafel van 2. Later gaan ze deze sommen ook automatiseren. (uit het hoofd leren)
Groep 5 is ook volop met tafelsommen bezig maar dan met de moeilijkere tafels
van 6/7/8/9. Daarnaast komen de sommen tot 1000 voor het eerst aan bod. Ze
leren waardes van getallen. 100tallen 10tallen en eenheden. Ook zijn we volop
bezig met analoge klokken en digitale tijden aflezen.
We zijn nu bezig met de kunstweken. Ons project gaat over Keith Haring. In het
algemene stukje staat hier meer over.
Bij Blink beginnen we vanaf 11 november aan een nieuw project over tradities.
Sinterklaas en kerst komen onder andere hierbij aan bod.
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Nieuws van groep 6-7-8
Presentatie Wereldsterren
Voor de herfstvakantie hebben we het project wereldsterren afgerond. De
kinderen hadden een aantal weken gewerkt aan hun eigen beleefmuseum. Het
enthousiasme was enorm en dit was ook duidelijk te merken tijdens het bekijken
van het beleefmuseum door vele ouders, opa’s en oma’s en andere
belangstellingen. Bedankt voor uw komst! De kinderen hebben er zichtbaar van
genoten.
Mediatorentraining
Binnenkort start de mediatorentraining voor de kinderen. De kinderen doen
allemaal actief mee aan de training. Tijdens de training oefenen kinderen met de
vaardigheden die zij moeten toepassen indien er een conflict is tussen andere
leerlingen. Aan het eind van de training maken de kinderen de keus of zij
mediator willen worden of niet.
Info avond Voortgezet Onderwijs
Afgelopen dinsdag heeft de info avond Voortgezet onderwijs plaatsgevonden.
Ouders hebben info gekregen over de verschillende vormen van onderwijs in de
regio Oss en Wijchen en het tot stand komen van een advies.
Belangrijk is om de data van de diverse scholen in de gaten te houden zodat u
voldoende info van de scholen heeft om een juiste keuze voor uw kind te kunnen
maken.
Bezoek tentoonstelling Ravenstein
Op vrijdagmiddag 1 november bezoekt groep 678 een tentoonstelling in
Ravenstein.
Zij hebben op deze dag hun fiets nodig. Denkt u hieraan!

Agenda
1 november:
4 november:
7 november:
7 november:
14 november:
19 november:

rapport Zien mee naar huis
oudergesprekken
oudergesprekken
schoolontbijt
prikbord 4
schooltandarts
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Informatie van de GGD zie volgende bladzijde
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