Nieuwsbrief oktober 2016

Beste ouder(s)/verzorger(s) van De Blinker,
Hierbij de nieuwsbrief van oktober.
Afgezien van de gebruikelijke zaken, is er ook een brief van Alex Peltekian toegevoegd over de wetswijziging
inzake vervanging van zieke en afwezige leerkrachten.
Ook is er een notitie van de buurtsportcoaches over het Kindpakket (‘elk kind heeft recht op zwemles en
lidmaatschap van een sportclub’) en de stichting Leergeld.
Praktische zaken betreffende uw kind op school…
…kunt u allemaal op onze site vinden: de vakanties & vrije dagen, hoe u uw kind ziek meldt (via de telefoon), hoe
u vrij vraagt voor uw kind, de schoolgids, etc. Handig nu er geen kalender meer verstrekt wordt.
Wecycle
Onze school doet mee aan de inzamelactie van Wecycle. U kunt oude elektrische apparaten en spaarlampen
inleveren. De inleverdoos staat bij de lerarenkamer. De apparaten moeten probleemloos door de opening van de
doos kunnen. Een frituurpan, zonder vet(!), past prima.
Deze actie duurt van 1 september t/m 30 november 2016. We besteden in deze periode aandacht aan het
recyclen van grondstoffen uit oude apparaten en lampen.
Een volle doos levert school een aantal leuke en leerzame cadeaus op!
Dierendag
Op dinsdagochtend 4 oktober trekken we aan het begin van de dag een half uurtje uit voor de huisdieren van de
kinderen. De dieren zijn, onder begeleiding, van harte welkom op school van half negen tot negen uur. De
kinderen mogen wat over hun dier vertellen.
Kinderboekenweek ‘Voor altijd jong’
Op woensdag 5 oktober start de KINDERBOEKENWEEK. Het thema is ‘voor altijd jong’. De kinderen mogen hun
lievelingsboek meenemen.
Er zal veel voorgelezen worden; ook door de kinderen. Groep 8 gaat bv. de kleuters voorlezen.
Ook schrijft en tekent groep 8 weer een boek en aan het einde van de KINDERBOEKENWEEK worden de griffels en
penselen uitgereikt aan de winnende schrijvers en illustrators.
Na de herfstvakantie…
…hervat Annette haar taken als locatiecoördinator. Gaat Akkelien op donderdag weer lesgeven in groep 8 en
Marike in groep 7. Lysbeth blijft het hele jaar intern begeleider. Erica gaat stapsgewijs wat minder werken, maar
neemt Annette haar lesgevende taken voorlopig op zich. Douty blijft tot aan de kerstvakantie op woensdag in
groep 8.
Koelkast bovenbouwplein
Er wordt op korte termijn een nieuw stopcontact aangelegd ten behoeve van de koelkast.
Lunchpauze
Nathalie van Spanning en Pamela Konijn staan tussen de middag (12.15-12.30 uur) op het kleine én het grote
plein, zodat de leerkrachten een kwartiertje pauze hebben. Ook assisteren ze bij het eten bij de jongste kinderen.
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Sinterklaas
Sinterklaas bezoekt onze school op vrijdag 2 december.
Kerst
Gezamenlijke kerstmaaltijd is op woensdagavond 21 december. Vrijdagmiddag 23 december vanaf 12.00 uur zijn
alle leerlingen vrij voor de kerstvakantie.
Nieuws van de OR
• Verhuur van de kar: € 15,00 / hele dag of € 7,50 / halve dag. Reserveren: Rina: 06-14532530 of Miranda:
06-81396688.
• Er wordt nog twee keer oud papier opgehaald door school. Daarna kan er ook geen papier meer op
school gebracht worden.
Studiedag ‘Gedrag mag’
Op zaterdag 1 oktober zijn Akkelien, Marike en Jorinde naar de AOB conferentie ‘Gedrag mag!’ geweest.
We hebben lezingen en workshops gevolgd over gedrag, communicatie en het belang van hechting.

Het was een zeer inspirerende dag.
EU-Schoolfruit
‘EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en groente te eten in de klas. Deelnemende scholen ontvangen 20
weken gratis schoolfruit voor alle kinderen.’
Vanaf maandag 7 november tot het paasweekend 2017 (20 weken) krijgen we elke week voor drie dagen fruit
voor alle kinderen. De levering zal op maandag of dinsdag zijn.
In de nieuwsbrief van november krijgt u meer informatie.
Groep 1 en 2
Na de vakantie zijn we gestart met negentien kinderen in onze groep, een mooi aantal en een leuke groep. De
kinderen die al langer op school zitten zijn heel behulpzaam voor de nieuwe kinderen en we hopen dat die zich
snel thuis voelen op de Blinker.
De Gouden weken zijn achter de rug en wat was de afsluiting met de ouders een succes.
Het thema van de Vreedzame School is: We horen erbij. Dit sluit mooi aan bij de Gouden weken. De kinderen
hebben een kletskaart mee naar huis gekregen, zodat u het er thuis nog eens over kunt hebben en we hebben er
het volgende liedje bij geleerd:
Als je vriendjes bent, dan kun je alles delen.
Als je vriendjes bent, dan weet je dat dat moet.
Als je vriendjes bent, dan kun je samen spelen.
Als je vriendjes bent, dan weet je hoe dat moet.
Samen fietsen, samen ballen, samen uit het klimrek vallen.
Jij en ik, ik en jij, samen zijn wij wij.
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Het is steeds mooi weer en we zijn nog veel buiten maar zo nu en dan gymmen we binnen. Er zijn kinderen die
nog geen gymschoentjes op school hebben. Graag meegeven met de naam erin.
Op donderdagmiddag hebben we speelgoedjesmiddag. De kinderen mogen die dag een speelgoedje mee naar
school nemen. Ze mogen het laten zien, erover vertellen en er mee spelen.
Rianne Spoor heeft voor de vakantie haar vriendenboekje aan iemand mee gegeven en ze heeft het nog niet
terug. Wie heeft het nog ergens liggen???
Volgende week begint de Kinderboekenweek met als thema: Voor altijd jong. Dat is meteen het thema waar wij
over gaan werken, zingen, knutselen enz.
Juf Alie en juf Jorinde
Groep 8
We proberen groep 8 zo zelfstandig mogelijk te maken: zelf afspraken en activiteiten thuis doorgeven en vragen.
Zelf je huiswerk plannen.
We zijn rustig begonnen (vanwege de Gouden Weken): basiskennis topografie en Engels ophalen. Elke weekend
10 minuuutjes BLOON: de nieuwe dicteewoordjes worden immers op maandag aangeboden. Het eerste dictee is
op dinsdag 4 oktober. Best wel moeilijk: Engelse en Franse leenwoorden en woorden met ~c~ en ~y~.
De doelen worden wekelijks in de agenda geschreven en aan het einde van de week geevalueerd.

Agenda oktober
4 oktober
5 oktober
6 oktober
Week 42
24 oktober
1 november
9 november

Dierendag – op school van 8.30 – 9.00 uur.
• Start Kinderboekenweek – t/m 16 oktober.
• Inleveren bestellingen Kinderpostzegels op SCHOOL.
Bolletongersdei – alle kinderen vrij. Studieochtend team.
Herfstvakantie
Maandag na de herfstvakantie: alle kinderen vrij. Studiedag team.
MR vergadering op school – 19.30 uur
Start BEZORGEN Kinderpostzegels – t/m 18 november.

Met vriendelijke groeten,
mede namens het team van De Blinker,
Akkelien Schipper
Greetje Veenstra, greetje.veenstra@gearhing.net, directeur onderwijsteam 6
Akkelien Schipper, akkelien.schipper@gearhing.net, locatiecoördinator (waarnemend) De Blinker
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Geachte ouder(s), verzorger(s),
In de schoolgids kunt u lezen hoe wij ervoor zorgen dat uw kind onderwijs krijgt, ook wanneer de leerkracht ziek
is. Onze inzet is om de lessen op goede wijze door te laten gaan. In de meeste gevallen zorgen we voor een
invaller.
Bij het inzetten van invallers gelden voor ons beperkende regels van de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet is sinds
1 juli 2016 gewijzigd, waardoor regels over tijdelijke arbeidsovereenkomsten, ontslag en WW zijn veranderd. In
het kort komt het er op neer, dat een invaller maar vijf maal mag invallen bij Gearhing, daarna kan hij/zij zes
maanden en 1 dag niet meer werken voor Gearhing. Dit heeft te maken met het volgende. ‘1 dag
vervangingswerk’ is een tijdelijke arbeidsovereenkomst, vijf maal invallen zijn vijf tijdelijke contracten. Bij een
zesde keer zou deze invaller een vaste aanstelling krijgen en dat willen we voorkomen. Gearhing kan zich niet
veroorloven het personeelsbestand op deze wijze enorm uit te breiden.
Gearhing heeft een andere oplossing voor het vervangen van zieke medewerkers:
-

-

-

We hebben een eigen vervangingspool in het leven geroepen waarin gekwalificeerde leerkrachten zijn
aangenomen. Deze leerkrachten kunnen blijvend ingezet worden voor het kort durend ziekteverlof. Dit
zijn onze vaste vervangers.
We werken samen met andere besturen in de regio en maken gebruik van een gezamenlijke invalpool.
Deze medewerkers worden ingezet bij wat langer durende vervanging, of wanneer onze vaste vervangers
niet beschikbaar zijn.
Als ook bij deze pool geen leerkrachten beschikbaar zijn, moet de oplossing binnen de betreffende school
worden gezocht, bijvoorbeeld door een collega te laten vervangen of de groep op te delen over de andere
groepen. In uiterste nood kan het voorkomen dat de schoolleiding moet besluiten een groep naar huis te
sturen. Met name ten tijde van een griepgolf kan dit voorkomen.

De nieuwe wet betekent dat bij langduriger ziekteverlof onze scholen met veel wisselende invalkrachten moeten
werken. Wij realiseren ons terdege dat dit de continuïteit binnen de teams en voor onze leerlingen niet ten goede
komt! De overheid beslist hier echter over.
We doen ons uiterste best om de continuïteit van het onderwijs op de school van uw kinderen te waarborgen,
maar we moeten rekening houden met de gevolgen van deze wet. We hopen op uw begrip hiervoor.
Met vriendelijke groet,
Alex. J. Peltekian
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ALLE kinderen in Nederland hebben recht op zwemles en een sportclub.
Ja ALLE kinderen....... Daarom is er: Kindpakket 2016
U kunt voor uw kind gebruik maken van het Kindpakket. Het Kindpakket is voor kinderen uit gezinnen met een
laag inkomen (maximaal 10% meer dan de bijstand, op de internetsite van de gemeente staat precies hoeveel u
maximaal mag verdienen). Met het Kindpakket kunnen kinderen een vergoeding krijgen voor het beoefenen van
een sport, muziekles of hobby. Daarnaast kunt u een bijdrage voor het zwemdiploma A aanvragen. Ook kunt u
vergoeding krijgen voor bijvoorbeeld een bioscoop- of pretparkbezoek, internetabonnement of identiteitskaart.
Hoe vraagt u het Kindpakket aan? Neem eventueel contact op met uw Buurtsportcoach. Zij kunnen u helpen met
aanvragen.
Of ga naar www.sudwestfryslan.nl en zoek op: ‘Kindpakket’. U komt bij de pagina voor het Kindpakket en de
bijdrageregeling minima.
Maakt u andere kosten voor uw kinderen?
Hebt u extra kosten voor uw kind(eren) die niet onder het Kindpakket vallen? Bijvoorbeeld voor
schoolbenodigdheden of schoolreisje? Dan kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld. Zij vergoeden ook
andere kosten die niet vallen onder het Kindpakket. Bijvoorbeeld
het zwemdiploma B of een fiets. Kijk op de website www.leergeldsneek.nl voor meer informatie of stuur een email naarinfo@leergeldsneek.nl.
Hebt u nog meer vragen? Neem dan contact met de gemeente via 14 0515.
Nummer en email buurtsportcoach:
Rika Wind: 06-51 44 19 95 r.wind@sudwestfryslan.nl
Rik de Vries: 0515 - 484501 rik.devries@sudwestfryslan.nl
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