
 

             Sauwerd, 9-1-2020 
Weekbrief          Week 2 

 
De kerstvakantie is weer afgelopen.  Afgelopen maandag startte de school weer. Om het 
nieuwe jaar te vieren kwamen we samen in het speellokaal waar Wouter Woldhuis met de 
leerlingen van groep 7 en 8 een viering hadden voorbereid met als thema “geluk”. 
Er werd gesproken over de Kerstvakantie, het nieuwe jaar en Wouter las een verhaal van 
Toon van Tellegen over de meikever die geluk zocht en dit in een winkel wilde kopen. 
Sprinkhaan, de winkeleigenaar kon geluk niet verkopen maar wist wel een manier om dit aan 
meikever te geven.  
Tot slot gaven alle leerlingen van groep 7 en 8 aan de medeleerlingen een amulet waar 
opgeschreven stond: ik wens je veel geluk.  Het was een mooie start van het nieuwe jaar. 
Wij wensen u allen, net als groep 7 en 8, veel geluk in 2020. 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel plezier met het lezen van de weekbrief.  
 
Hartelijke groet, mede namens het team, 
 
Thea Bouma.  
 
 



 

Social schools 
 
In de flyer belangrijke informatie over Social schools. In de volgende weekbrief volgt meer 
informatie.  
 

Luizencontrole 
 
Afgelopen woensdag, 8 januari, zijn alle leerlingen gecontroleerd op neten en luizen. Er zijn 
bij enkele leerlingen inderdaad neten en luizen gesignaleerd. De betreffende ouders hebben 
hiervan bericht ontvangen.  
Natuurlijk blijft het belangrijk om zelf thuis ook regelmatig even te checken. Vindt u luizen of 
neten? Meld dit dan bij de groepsleerkracht. Zo kunnen we samen de luizen zoveel mogelijk 
buiten school houden. 
 
Op woensdag 29 januari komt het LOT nogmaals op school om weer te 
checken. Mochten er ouders zijn die er over nadenken om het LOT te 
versterken, dan kunt u altijd even meekijken. 
 

Reminder onderwijsstaking 
 
De onderwijsbonden hebben medewerkers uit het primair en voortgezet onderwijs 
opgeroepen tot een staking op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari a.s. Wij hebben 
hier als personeel ook over gesproken. Onze voornaamste zorg is dat er een enorm 
lerarentekort is, dat het overal adhoc moet worden opgevangen. Dit merken we bij inval 
maar ook bij vacatures. Waardoor de werkdruk voor de zittende leraren en ondersteuners 
enorm stijgt. Hierdoor staat de kwaliteit van onderwijs onder druk. Dit baart ons ernstige 
zorgen.  
Eind oktober heeft het kabinet €459,5 miljoen geïnvesteerd voor de periode 2019- 2021, 
waarvan €96,5 miljoen vooruitgeschoven werkdrukmiddelen. Daarmee kunnen we de 
structurele problemen rond werkdruk en salaris niet oplossen. Het kabinet lijkt dat probleem 
niet in te zien. Sterker nog: er hangt de sectoren PO en VO ook nog steeds een 
doelmatigheidskorting van € 108 miljoen boven het hoofd.  
De salarissen moeten omhoog, niet zozeer voor ons als zittende leerkrachten, maar ook 
zodat het weer aantrekkelijk wordt om te kiezen voor het mooie vak van leraar. 
U ontvangt z.s.m.  een brief waarin onze keuze wordt uitgelegd. 
 

Reminder enquête 
 
Geachte ouder/ verzorger,  
 
Mijn naam is Germa Kauw-Zwakenberg. Momenteel zit ik in mijn laatste jaar aan de PABO op 
NHL Stenden in Groningen.  Voor mijn afstudeeropdracht ga ik een praktijkonderzoek 
uitvoeren op CBS de Meander. Tijdens dit onderzoek wil ik mij gaan verdiepen in de 
Christelijke identiteit van de basisschool.  

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimages4.persgroep.net%2Frcs%2FnRiS2Hn3q-fmKHKkuLT4PlBCdNc%2Fdiocontent%2F142421522%2F_fitwidth%2F534%2F%3FappId%3D21791a8992982cd8da851550a453bd7f%26quality%3D0.7&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ad.nl%2Fnieuws%2Fluizendag-25-weetjes-over-luizen-en-neten~a6d22eb7%2F&docid=NrtcpTBeZH8_PM&tbnid=wnFF6AwT16FdKM%3A&vet=10ahUKEwiz_de-nfbmAhWRoaQKHXkFDgsQMwh2KBMwEw..i&w=534&h=356&bih=859&biw=1200&q=luizen&ved=0ahUKEwiz_de-nfbmAhWRoaQKHXkFDgsQMwh2KBMwEw&iact=mrc&uact=8


Om hier goed inzicht in te krijgen wil ik onder ouders en leerkrachten een enquête afnemen. 
Met dit onderzoek probeer ik inzicht te krijgen in hoe de Christelijke identiteit in de praktijk 
vorm krijgt en welke verwachtingen ouders en leerkrachten hierbij hebben. Ik zou het enorm 
waarderen als u de enquête voor mij zou willen invullen. Via deze link kunt u de enquête 
invullen: https://www.survio.com/survey/d/G5F6N3U7K2P3A5S5G.  
 
De enquête bestaat uit (voornamelijk meerkeuze) vragen en het zal ongeveer 5 minuten 
duren.  
 
Met vriendelijke groet,  
Germa Kauw-Zwakenberg 
 
 

Nieuws uit de groepen 1 en 2 
 

Na een heerlijke kerstvakantie zijn we weer fris van start gegaan. Omdat het buiten maar 
geen winter wil worden hebben we onze klas omgetoverd tot een winterpaleis. We hebben 
sneeuwmannen gemaakt, naar winterse beelden op het digibord gekeken, sneeuwballen 
geteld en een opzegversje over de winter geleerd.  In de kring hebben we samen een 
woordspin gemaakt over het thema. Welke dingen horen er allemaal bij de winter? Groep 2 
kon al heel goed horen met welke letters deze woorden beginnen. 
Herre IJkema komt op de maandag en woensdag wennen in onze groep. Hij wordt op 23 
januari vier jaar. We wensen hem een leuke en leerzame tijd toe bij ons op school. 
Na het thema winter gaan we werken over de supermarkt. Willen jullie ons nu alvast helpen 
met het sparen van lege verpakkingen? Dan kunnen we een mooie supermarkthoek gaan 
inrichten in de klas.  

 

 

Bijlagen 
 

- Flyer Social schools 

https://www.survio.com/survey/d/G5F6N3U7K2P3A5S5G


 

Kalender 
 

Maandag 13- vrijdag 31 januari periode 1 van de Cito toetsen  
Maandag 27 januari margedag. 
Donderdag 30 januari onderwijsstaking? 
en vrijdag 31 januari 
maandag 17-vrijdag 18 februari voorjaarsvakantie 
Week 9  rapporten mee 
Week 10  rapportgesprekken 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
                                                     
 

 

 

    

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKycyRgZPWAhVBJ1AKHW5hA3YQjRwIBw&url=http://www.timeattack.nl/meedoen/kalender-2016.html&psig=AFQjCNELKzmySVhhfkhSn8JwmhapzpuzZg&ust=1504871432577716

