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10.00 uur Schoolgezinsdienst
Oudergesprekken groep 3 en 8

Leerkracht, een mooi beroep…..
De titel van dit kopje zegt genoeg. We vinden dat we
het mooiste beroep van de wereld hebben, maar we
willen dat ook graag zo houden!
Als school hebben we gekozen om niet te gaan staken
omdat we vinden dat we dan een verkeerd signaal naar
potentiële nieuwe leerkrachten geven. Maar…..het is
toch vreemd dat er zo weinig voor de toekomst van uw
kind(eren) wordt geïnvesteerd?
Het gaat ons aan het hart dat we nu al heel veel moeite
moeten doen om klassen draaiend te houden. Veel
weet u niet, maar achter de schermen moeten we vaak
kunst en vliegwerk uithalen om kinderen goed
onderwijs te kunnen geven. Er is echt een lerarentekort!
Leerkrachten die bewust hebben gekozen om minder te
werken staan op hun vrije dag les te geven. IB en
directie staan voor de klas en halen dat werk in
avonduren in. Dit is tijdelijk een oplossing, maar dit
moet niet structureel worden.
Wij denken dat er dit jaar een goede stap is gezet om
leerkrachten een salarisverhoging te geven, maar daar
zijn we er nog niet mee. Om uitstroom uit het basisonderwijs te voorkomen MOET het salaris tussen
het primair en voortgezet onderwijs gelijk getrokken worden! Gelukkig heeft minister Slob dit
afgelopen woensdagavond ook erkend, maar hij schuift het voor zich uit! Niet alleen het
gelijktrekken van het salaris, maar ook het geld voor onderwijsmiddelen moet gelijkgetrokken
worden. Verder moet er structureel iets aan de werkdruk gedaan worden. Dus geen eenmalig geld,
maar structureel geld! Om het niveau van het onderwijs op een hoger plan te krijgen zou er meer
geld per leerling beschikbaar moeten komen, zodat er in Nederland (wij hebben als school relatief
kleine klassen) kleinere klassen zouden kunnen komen of meer handen in een klas.
Onze oproep aan de maatschappij is dan ook: Investeer in onze kinderen!

Regionale voorrondes De Nationale Voorleeswedstrijd
Afgelopen dinsdag heeft Emy Bode meegedaan met de Nationale voorleeswedstrijd. Emy heeft het
erg goed gedaan en is tweede geworden. De kinderen uit de klas hadden een mooi spandoek voor
Emy gemaakt!

Letterfeest – Groep 3

Vandaag hebben de kinderen uit groep 3 allemaal hun letterdiploma gehaald en was het tijd voor
een letterfeest. Wat leuk dat er zoveel ouders aanwezig konden zijn. Hierbij feliciteren we alle
kinderen uit groep 3! Meer foto’s kunt u op Klasbord vinden.

Van Ds. Theo Doornebal - Schoolgezinsdienst
Het is bijna zover! De schoolgezinsdienst van zondag 2 februari komt eraan! Achter de schermen zijn
de verschillende groepen van de Clara Fabriciusschool hard bezig om ieder op hun eigen manier een
steentje bij te dragen aan de voorbereiding van de dienst. Tijdens de dienst zelf hopen we stil te
staan bij een bijzonder verhaal over iemand die de tempel of het huis van God op zijn kop zet. Het
thema van de dienst is: 'Ik ga naar de kerk en ik neem mee...' We beginnen de dienst om 10.00 uur in
de Protestantse Kerk in Herveld aan de Schoolstraat 3. Kom je ook? En vergeet natuurlijk vooral niet
om ook je ouders, je opa en oma en je vrienden en vriendinnen uit te nodigen! We rekenen graag op
jullie!

Jarigen
Aankomende week zijn jarig:

Wij wensen jullie een fijne verjaardag!

Schoolfruit
De kinderen krijgen volgende week op woensdag, donderdag en vrijdag het volgende schoolfruit
aangeboden:

In de bijlage:
Kinderkoor – Wil je zingen? Zing dan mee!

Celebrale Parese
Nederland
Deze week hebben we
€ 9,55 gespaard.

Wij wensen iedereen een fijn weekend toe!
Team Clara Fabriciusschool

In totaal hebben we nu

€ 565,81
voor Celebrale Parese
Nederland gespaard.
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Wil je zingen? Zing dan mee!
Op 2 februari is er de schoolgezinsdienst in de hervormde kerk in Herveld zuid.
In die dienst zingt het kinderkoor van de gemeente met jullie mee.
Vind je het leuk om te zingen en wil je meedoen met het kinderkoor?
Dan ben je van harte welkom!
We oefenen 3 keer om 2 liedjes te leren.
We oefenen op:
zaterdag 25 januari van 10.45 tot 11.30
woensdag 29 januari van 15.30-16.15
zaterdag 1 februari van 10.45 tot 11.30
Het is fijn als je even laat weten dat je komt meedoen.
Dit kan via de mail: kinderkoor@pgherveld.nl
Als het niet lukt om te mailen mag je ook gewoon mee komen doen .
Kan je nog niet zo goed lezen? Dan mag je ook gewoon mee komen doen. Je kan dan thuis met de
filmpjes toch oefenen.
We hopen je zaterdag te zien!
Namens het koor,
Desiree Hendriksen

