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AGENDA
Maandag

11 februari

Studiedag: school gesloten

Vrijdag

15 februari

Uitreiking rapporten

Maandag t/m vrijdag

25 t/m 28
februari

Rapportgesprekken / adviesgesprekken groep 8

ALGEMEEN NIEUWS
INVOERING CONTINUROOSTER
De beslissing is genomen: met ingang van komend schooljaar gaat ’t Pierement over naar een
continurooster van gelijke schooldagen. Wij kijken met een tevreden gevoel terug op het proces
om te komen tot een breed gedragen besluit. Nadat het team in september eensluidend achter de
overgang naar een continurooster was gaan staan, hebben wij de medezeggenschapsraad
geïnformeerd. De medezeggenschapsraad was positief over het voorstel, maar wilde weten of er
voldoende draagvlak onder de ouders was voor de verandering van schooltijden. De
achterbanraadpleging leverde veel respons op en maakte duidelijk dat een overgrote meerderheid
van de ouders het plan steunde. In een extra bijeenkomst van de MR werd de uitslag geanalyseerd
en besloten dat de MR toestemming kon geven voor de nieuwe schooltijden. Hierna bent u
schriftelijk geïnformeerd over de resultaten van de achterbanraadpleging.
In de komende maanden zullen wij de maatregelen nemen die nodig zijn om ons zo goed mogelijk
voor te bereiden op de nieuwe schooltijden. Wij verwachten dat iedereen snel aan de nieuwe
situatie gewend zal zijn en het beoogde doel (meer rust en structuur tijdens de schooldag) bereikt
zal worden. Tot de zomervakantie zullen de kinderen die overblijven nog gewoon door de
medewerkers van de tussen-de-middag-opvang worden begeleid.
PERSONEELSZAKEN / 15 MAART STAKING
De griepgolf slaat in alle hevigheid toe. Gevolg: veel zieke kinderen en ook enkele zieke
leerkrachten. In het kader van de onderwijsacties riep de Algemene Vereniging van Schoolleiders
(AVS) haar leden op om deze week geen zieke leerkrachten te vervangen. Wij hebben slechts in
geval van nood aan deze oproep gehoor gegeven. Wij denken namelijk dat het al vervelend
genoeg is als wij in noodsituaties ouders moeten vragen hun kind zo mogelijk thuis te houden. Het
zal inmiddels iedereen, ook de politiek, wel duidelijk zijn dat het personeelstekort in het onderwijs
de spuigaten uitloopt.
Gelukkig is juf Cora herstellende en kan zij al wat vaker haar taak voor groep 7 uitvoeren. Tot dat
juf Cora weer geheel hersteld is, zal juf Petra haar vervangen in groep 7.
Deze week werden eerst juf Ineke en een dag later juf Jolanda geveld door de griep. Maandag
konden we helaas geen vervanger vinden voor juf Ineke, zodat we de ouders van groep 1/2b
moesten vragen hun kind thuis te houden. Dinsdag wilde juf Elke een dag extra werken, zodat we
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de afwezigheid van juf Ineke konden opvangen. Hoewel nog niet geheel topfit heeft juf Ineke
woensdag gelukkig het werk kunnen hervatten. De zieke juf Jolanda is dinsdag vervangen door
onze onderwijsassistent juf Michelle. Door de grote mate van flexibiliteit van het onderwijzend
personeel kunnen we op deze wijze de meeste uitval van leerkrachten oplossen. Neemt niet weg
dat we waarschijnlijk ook in de nabije toekomst nog wel eens een beroep op uw medewerking
moeten doen als we echt geen vervanging kunnen vinden.
Zoals al eerder aangekondigd is de school op 15 maart gesloten i.v.m. de onderwijsstaking.
Volgende week ontvangt u via het ouderportal hierover een brief van het schoolbestuur.
ANALYSE CITO-TOETSEN / RAPPORTEN / GESPREKKEN
Vrijwel alle CITO-toetsen zijn afgenomen. Maandag gaan de leerkrachten de opbrengsten
bespreken en de plannen maken voor het tweede deel van het schooljaar. De school is daarom
maandag gesloten.
De leerlingen krijgen op 15 februari hun rapport mee naar huis. De rapporten worden vanaf nu
bewaard in een stevige multomap. In de week na de voorjaarsvakantie zullen de
rapportgesprekken worden gehouden. Vanaf maandag a.s. kunt u via de gespreksplanner in het
ouderportal intekenen voor een ouder/kind gesprek. Voor de ouders van de leerlingen van groep 8
wordt dit gesprek gecombineerd met het definitief adviesgesprek.
WELKOM AAN NIEUWE LEERLINGEN
De afgelopen weken hebben we weer een aantal nieuwe leerlingen op onze school mogen
verwelkomen. Het zijn Logan en Rogero (Trompet), Jason, Aiden en Isa (Tamboerijn) en
Jimmy (Accordeon). We wensen onze nieuwe sterren een fijne tijd op ’t Pierement.

Nog één weekje school en dat staat de voorjaarsvakantie voor de deur. Wij wensen nu reeds alle
leerlingen en hun ouders, verzorgers een fijne vakantie van 18 tot en met
22 februari.

NIEUWS VAN DE OUDERCOMMISSIE
Op dinsdag 29 januari 2019 kwam de Ouderraad voor het eerst in 2019 weer bij elkaar.
De volgende punten werden o.a. besproken:
VACATURE PENNINGMEESTER OUDERRAAD
De huidige penningmeester van de ouderraad heeft aangegeven deze taak niet meer te kunnen
uitvoeren. Daarom is de ouderraad dringend op zoek naar een vervang(st)er. Wij vragen uw
aandacht voor de vacature die onderaan deze nieuwsbrief is geplaatst en hopen snel de open plek
in onze raad te kunnen opvullen.
KLEDINGCONTAINER
Vanaf vorige week is er een kledingcontainer op het schoolplein geplaatst. Heeft u kleding over of
gaat u uw kledingkasten eens kritisch bekijken dan graag uw overtollige kleren bij ons in de
kledingcontainer. De school krijgt per kilo uitbetaald, dus hoe meer hoe beter!
In tegenstelling tot de oude inzameling mogen er geen schoenen, dekens, dekbedden, kussens en
natte/kapotte kleding in de container gestopt worden. De kleding moet in gesloten zakken
aangeboden worden
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OUDERBIJDRAGE
We vestigen nog even uw aandacht op de Ouderbijdrage voor dit schooljaar. Heeft u de €26,reeds overgemaakt op NL47INGB0000030893 TNV het Ouderfonds voor OBS ‘t Pierement? Alvast
dank daarvoor! We hebben uw bijdrage hard nodig om voor uw kinderen allerlei leuke activiteiten
te organiseren. Ook dit schooljaar gebeurt er weer van alles op en rond de school, dit kan alleen
met behulp van uw financiële bijdrage.
HULPOUDERS
Vanaf heden is er in het OUDERPORTAL een Hulpouders-formulier geplaatst. U kunt zich nu heel
eenvoudig, via het aanvinken van de activiteit van uw voorkeur, aanmelden. We rekenen op uw
hulp, vele handen maken licht werk!
De Ouderraad

VAKANTIES / STUDIEDAGEN
Vakanties:
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

18-02-2019 t/m 22-02-2019
19-04-2019 t/m 03-05-2019 (inclusief Goede Vrijdag, Koningsdag en Pasen)
10-06-2019
13-07-2019 t/m 25-08-2019

Vrije dagen
Vrijdagmiddag
Hemelvaart

21-12-2018
30-05-2019 en 31-05-2019

Studiedagen
Maandag
Vrijdag

11 – 02 – 2019
21 - 06- 2019

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT OP VRIJDAG 8 FEBRUARI 2019

Zie volgende pagina voor de vacature van de ouderraad
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Vacature
Penningmeester(s)
(Op vrijwillige basis)
De Ouderraad(OR) bestaat uit een aantal enthousiaste ouders/verzorgers en leerkrachten. De OR is
verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten zoals onder andere Sinterklaas-, Kerst- en Paasfeest.
Maar ook voor de luizencontrole of bijvoorbeeld het regelen van het wassen van het textiel. De OR zoekt
hulpouders die meehelpen met het realiseren hiervan.
Tevens is de OR verantwoordelijk voor het innen van de jaarlijkse Ouderbijdrage. De ouderbijdragen worden
over de verschillende activiteitencommissies gebudgetteerd. Hiermee kunnen de commissies de activiteiten
organiseren, die u als ouder van de kinderen gewend bent. De financiën worden beheerd door een tweetal
penningmeesters.
Momenteel heeft de OR één penningmeester. De penningmeester heeft te kennen gegeven het stokje over te
willen dragen aan een nieuwe enthousiaste penningmeester die voor een langere termijn deze rol wilt
vervullen. Daarnaast is de OR op zoek naar een 2e penningmeester, dit omdat de financiën dan door middel
van het vier ogen-principe wordt gecheckt.
Taken en verantwoordelijkheden:
 Innen van de jaarlijkse ouderbijdrage;


Verdelen van budgetten;



Beheren van de financiën;



Maken van financiële overzichten;



Verantwoording afleggen aan de OR;



Maken van de jaarbalans;



Bijwonen van de OR vergaderingen;

Zit uw kind nog een aantal jaren op ‘t Pierement? Heeft u affiniteit met financiën en penningmeesterschap en
wilt u graag een steentje bijdragen aan het goed functioneren van de financiën op school, neemt u dan contact
met ons op?!
Stuur een korte motivatie naar or@obs-pierement.nl , voor meer informatie kunt u ook bellen naar onze
voorzitter Ferry Middelink, 06-53982531
Alvast hartelijk dank!
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