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Agenda:
Ma. 18 sept.

Wo. 27 sept.
Wo. 4 okt.

Informatieavond gr. 8 (voortgezet
onderwijs-drempeltoets). Aanvang
19.30 uur.
Start Kinderpostzegel actie gr. 8 en
gr. 8 van de gr. 7/8
Start Kinderboekenweek

Als wij in het Brulletin spreken over ouders dan bedoelen wij ook
de verzorgers van leerlingen.

Veiligheid om de school bij slecht weer
De afgelopen week is het weer omgeslagen en
hebben we veel regendagen gehad. Direct is te zien
dat op deze dagen het fietsenhok bijna leeg is.
Veel kinderen worden dan door hun ouders met de
auto gebracht. Het wordt drukker en er ontstaan
gevaarlijk situaties. Dit willen we natuurlijk met
elkaar voorkomen, want het zou verschrikkelijk zijn
als er met een van onze kinderen of ouders een
ongeluk zou gebeuren.
Dit voorkomen kunnen we alleen bereiken door ons
allemaal aan een aantal afspraken te houden.
- Parkeren van auto’s op de parkeerplaats van
de Rosmolen. Als het regent zijn de
schooldeuren vanaf 8.20 uur open, hoeven
de kinderen maar een klein stuk door de
regen te lopen en kunnen zij direct naar
binnen.
- De kiss en ride strook alleen inrijden vanaf
de kant van de Azaleastraat. Hier is geen
verkeersregel voor, maar dit voorkomt dat
auto’s die van de andere kant komen de
straat over moeten steken.
Op de kiss en ride strook alleen stoppen en
kinderen uit of in laten stappen (dus niet
parkeren).
- We vragen u niet te parkeren bij het
braakliggend terrein aan de Leliestraat. Dit
veroorzaakt ook gevaarlijke
verkeerssituaties.
We verwachten op bovenstaande wijze de komende
natte maanden veilig door te komen.
Henk Brakel

Stakingsactie primair onderwijs op 5 okt.
Bij dit Brulletin ontvangt u een brief van SPOM met
daarin informatie over de acties in het
basisonderwijs. 5 Oktober is uitgeroepen tot een
landelijke stakingsdag.
Leerkrachten grijpen niet snel naar het
stakingsmiddel om een signaal af te geven aan onze
minister van Onderwijs. In de 37 jaar dat ik in het
onderwijs werk, is dat één keer eerder gebeurd,
ergens in de jaren ’80.
- Het beroep is niet aantrekkelijk voor jonge
mensen om voor te kiezen. Werkdruk door
grote groepen en lagere salarissen
vergeleken met groepen die hetzelfde
opleidingsniveau hebben zijn hiervan de
oorzaak. Mannen kiezen te weinig voor het
beroep waardoor teams vooral uit vrouwen
bestaan en jongens hun rolmodel op school
missen.
- Veel oudere leerkrachten stoppen met
werken en te weinig nieuwe leerkrachten
worden opgeleid.
- De vervangingspools raken leeg, waardoor er
bij ziekte mogelijk geen vervanging
beschikbaar is.
Er moet dus iets gebeuren en dat willen wij op 5
oktober aan onze regering duidelijk maken.
In de brief vindt u alle verdere informatie.
Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard bij mij
terecht.
We hopen op uw begrip en steun voor onze actie.
M.vr.gr. Henk Brakel
Bezoek aan het iXperium in Nijmegen
De komende weken brengen alle groepen een
bezoek aan het iXperium in Nijmegen. Dit in het
kader van het techniekonderwijs.
In volgende Brulletins zullen we hierover uitgebreid
verslag doen.

Bag2school actie oktober 2017
Ook de oudervereniging heeft haar taken voor het
schooljaar 2017-2018 weer opgepakt. Eind oktober
willen zij de actie Bag2school organiseren. Het doel
is weer zoveel mogelijk oude kleding in te zamelen.
De actie staat gepland in week 43; dat is de week na
de herfstvakantie. Op maandag 23 en woensdag 25
oktober kunt u de kleding op school inleveren.
Vrijdag 27 oktober wordt alles opgehaald.
Vorig keer was de actie een groot succes. Binnenkort
krijgen alle groepen nieuw speelmateriaal voor
buiten. Ook dit keer hopen we op een flinke
opbrengst. U kunt alvast beginnen met uitzoeken en
verzamelen.
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR) zoekt nog een ouder voor de opvulling van de
vacature oudergeleding in de gemeente West Maas
en Waal.
De GMR denkt mee en toetst het beleid van de
stichting SPOM. Kandidaten kunnen contact
opnemen met de secretaris van de GMR, Carla van
Erp (gmr@spommaasenwaal.nl).
Informatie die u ontvangt
Bijlagen bij dit Brulletin:
- Brief SPOM over de staking op 5 oktober.
Het volgende Leeuwenkuil Brulletin verschijnt op
donderdag 6 oktober.
Informatie van buiten de school
Het Leeuwenkuil Brulletin wordt om de twee weken
voor u gemaakt en digitaal naar u toegestuurd.
Mocht u de brief niet ontvangen, dan kunt u een
mailtje sturen naar; h.brakel@spommaasenwaal.nl.
Ook kunt u Het Brulletin bekijken op onze website.

