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Luizencontrole
Afgelopen week heeft er weer een hoofdluiscontrole plaats gevonden en we zijn weer
hoofdluisvrij! We willen de luizenmoeders weer hartelijk bedanken voor de controle!
Herstel juf Hanny
Afgelopen week is juf Hanny even langs geweest op school. Het was erg fijn om de
kinderen en de collega’s weer even te spreken. In November moet juf Hanny weer
controle naar het ziekenhuis, we hopen dan meer te weten.
De kinderboekenweek 2019
“Op reis” was het thema dit schooljaar bij de kinderboekenweek en in tien dagen hebben
wij gewerkt met dit thema bij ons op school. Bij de kleuters lag het accent op
prentenboeken en voorleesboeken en bij de oudere kinderen lag het accent op zelf lezen
en voorlezen. Bijna dagelijks werd er voorgelezen bij elkaar in de klassen. Er kwamen
zelfs kleuters bij de hoogste groepen. Het thema “Op reis” was breed en je kon er dus
vele kanten mee op: reizen door de wereld, reizen door de tijd, reizen naar de toekomst,
reizen door je fantasie, reizen in je dromen, noem maar op.
Regelmatig traden we ook voor elkaar op in de gemeenschapsruimte met korte
toneelstukjes en voorleesmomenten. We deden ook reisspelletjes met elkaar en alle
groepen waren dan gemengd en verdeeld over het schoolgebouw. Het is dan altijd leuk
om te zien hoe goed de oudere kinderen voor de jongsten zorgen en hoe gemakkelijk de
kleinsten bij de grotere kinderen durven te zijn.
Als afsluiting gingen we met de hele school naar het Scheepvaartmuseum, erg leerzaam
en interessant. Met boten zijn de mooiste en avontuurlijkste reizen gemaakt!
Halloween party
Op vrijdag 1 november zal er van 19.00u tot 20.00u een halloweenparty op school plaats
vinden. De leerlingen van groep 8 hebben een spookroute in de school uitgezet. Iedereen
mag zich natuurlijk lekker eng verkleden en er valt een prijs te winnen voor de mooiste
outfit. Wie mee wil doen is om 19.oou van harte welkom op het schoolplein, met de
jongere kinderen zal natuurlijk rekening worden gehouden. De ac zal zorgen voor een
hapje en drankje. Hopelijk tot dan!
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Slecht weer beleid
We zijn ondertussen al in de maand November gekomen en gaan langzaam richting de
winter. Wanneer de weersomstandigheden echt extreem worden kan dit vervelende
gevolgen hebben. De leerkrachten houden ten alle tijden de weervoorspellingen goed in
de gaten.
Bij code groen is er niets aan de hand, bij code geel dient men alert te zijn. Bij code
oranje en rood dient men voorbereid te zijn en dit kan voor overlast zorgen.
Wanneer er code oranje/rood is afgegeven zal de loco bij de leerkrachten inventariseren
of de leerkrachten in staat zijn om op school te komen.
De loco kan in overleg de keuze maken om de school gewoon open te houden, later te
starten met de lessen (zodra het licht begint te worden bijv.), opvang bieden of de school
geheel te sluiten.
De loco en/of directie zal altijd proberen u zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen
via de mail en/of website.
Staking woensdag 6 november
Zoals u weet hebben de bonden alle leerkrachten en schoolleiders opgeroepen tot een
collectieve actie op 6 november. De bonden vragen een extra bedrag van 423,5 miljoen
euro, voor salaris- en werkdrukeisen in het primair en voortgezet onderwijs. Het
lerarentekort is daar een onderdeel van. Deze knelpunten ervaren wij bij de Gearhing
helaas ook. Ook wij ontkomen er niet aan om u te vragen uw kind(eren) op te vangen bij
het ontbreken van een vervangende leerkracht.
Wij steunen de actie dan ook van harte. Ook de PO-raad heeft begrip voor het doel van
de actie omdat dit overeenkomt met het noodpakket waar de PO raad en VO raad zich
sinds de zomer gezamenlijk met de bonden voor inzetten. Ook dit betreft middelen voor
een verhoging van het salaris, terugdringen van het arbeidstekort en het verlagen van de
werkdruk.
Het stakingsrecht is een individueel recht. Het is aan de leerkrachten zelf of ze willen
deelnemen. Het besluit om een school wel of niet te sluiten ligt dan ook bij de scholen
zelf.
De leerkrachten van Dûbelspan hebben besloten om wel te staken. Om deze reden zal
de school op woensdag 6 november de deuren gesloten houden.
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Dag van de duurzaamheid
De “WTE” werkgroep heeft in het kader van “Wat TeltEcht” een geweldig leuke activiteit
voor de kinderen bedacht, De Escape Koffer.
Na enkele teasers en een spannend filmpje van Frets! stonden op 10 oktober
daadwerkelijk “die koffers verskolen in die skolen”. Goed om te zien dat alle leerlingen en
leerkrachten fanatiek en enthousiast aan de slag gingen. Alle scholen hebben de
oplossing gevonden en winnen in februari/maart een voorstelling - speciaal voor
Gearhing geschreven, over kerndoel 39A-, van de Frets! Daarnaast krijgt elke school twee
enerverende en leerzame leskisten. De slogan: ‘Zorg voor jezelf, de ander en de aarde’
was niet alleen de oplossing, iedere school krijgt ook een grote poster. Hiervoor krijgt
iedere school een letter(s) en deze mogen de kinderen versieren. Alle scholen versieren
een letter zodat het een echt Gearhing-geheel is!
Vervanginsproblematiek
Via de media heeft u vast en zeker kennisgenomen van de vervangingsproblematiek waar
basisscholen op dit moment mee te kampen hebben.
Als gevolg van de wet ‘werk en zekerheid’ kunnen wij bij kortdurende vervangingen niet
zomaar een vervangende leerkracht meer voor de groep vragen. Binnen Gearhing
streven we er naar om de vervanging zo goed mogelijk te regelen. Wij werken met een
groep van vaste vervangers met een contract bij Gearhing. Dit zijn de zogenaamde
‘banenpoolers’ in onze ‘vervangingspool’.
In onze vervangingspool werken vijf vervangers, zo nodig kunnen wij ook vervangers
regelen via andere scholenkoepels waar wij mee samenwerken. Met deze maatregel
hebben wij een groot deel van het reguliere ziekteverzuim weten op te vangen. Helaas is
er in tijden van een griepgolf niet altijd een vervanger beschikbaar voor de leerkracht van
uw kind(eren). Wij leggen hierbij uit wat de procedure in zo'n geval is:
Op de eerste dag dat er geen vervanger beschikbaar is, wordt er altijd geprobeert een
oplossing te zoeken op de school zelf. Kinderen worden soms opgevangen door een
collega waarvan het eigenlijk niet de werkdag is, kinderen worden over andere groepen
verdeeld etc….
Vanaf de tweede dag dat er geen vervanger beschikbaar is, zal de directeur van de school
de afweging maken of er nogmaals een interne reorganisatie mogelijk is of dat een groep
kinderen thuis mag blijven. Uitgangspunt is dat een groep niet langer dan 1,5 dag per
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week thuis kan blijven. Er zal, indien nodig, een rooster worden gemaakt, zodat
verschillende groepen naar huis worden gestuurd.
Mocht het zo zijn dat uw kind(eren) de eerstvolgende schooldag niet naar school
kan/kunnen, dan wordt u hier de voorafgaande dag voor 19.00 uur van op de hoogte
gesteld door de school, Ontvangt u geen bericht? Dan betekent dit dat er een oplossing is
gevonden en dat uw kind/kinderen gewoon naar school kan/kunnen.
Wij hopen uiteraard dat de situatie zich niet zal voordoen, maar mocht dit wel zo zijn op
de school van uw kind(eren), dan vragen wij uw begrip daarvoor.
Vakanties en studiedagen schooljaar 2019-2020:
Vakanties:
Herfstvakantie: ma 21 oktober t/m vr 25 oktober
Kerstvakantie: ma 23 december t/m ma 6 januari
Voorjaarsvakantie: ma 17 feb t/m vr 21 februari
Pasen: vr 10 april t/m di 14 april
Koningsdag: ma 27 april
Meivakantie: ma 27 april t/m vr 1 mei
Bevrijdingsdag: di 5 mei
Hemelvaart: do 21 mei en vrijdag 22 mei
Pinksteren: ma 1 juni en di 2 juni (studiedag)
Zomervakantie: ma 6 juli t/m vr 14 augustus
Studiedagen:
Maandag 6 januari
Woensdag 5 februari
Dinsdag 14 april (na Pasen)
Dinsdag 2 juni (na Pinksteren)
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Onderwerpen Sociaal emotioneel
Iedere week behandelen we in onze klassen een thema wat de sociaal emotionele kant
van de leerlingen stimuleert en activeert. Hieronder staan de thema’s waar wij de
komende tijd aandacht aan zullen besteden. U kunt als ouder natuurlijk met uw kind in
gesprek gaan over een onderwerp wat wij hebben behandeld of wat u juist aanspreekt.
Zo komt u als ouder te weten wat we in de klas hebben besproken en wat uw kind vooral
aanspreekt bij dit thema:
week 44: (waarden en normen)

COMPROMISSEN SLUITEN
De bereidheid om compromissen te sluiten.

week 45: (sociale vaardigheden)
week 46: (sociaal-emotionele kennis)

BELANGSTELLING TONEN VOOR ELKAAR
(VOOR ANDEREN)
SCHAMEN

kalender
Dinsdag 5 november
Woensdag 6 november
Dinsdag 5 november
Woensdag 13 november
Donderdag 14 november
Woensdag 20 november
Woensdag 26 november
Woensdag 3 december
Donderdag 5 december
Woensdag 10 december
Donderdag 19 december
Vrijdag 20 december

Zakelijke ouderavond
Landelijke staking, school gesloten!
Zakelijke ouderavond. 20.00u
Schoolschaatsen groep 6-7-8
Himmeljûn voor de ouders van groep 1-2
Schoolschaatsen gr 6-7-8
Schoolschaatsen gr 6-7-8
Schoolschaatsen gr 6-7-8
Sinterklaasviering
Schoolschaatsen gr 6-7-8
Kerstviering, programma volgt later
Geen vrijdagssamenwerking. Alle
leerlingen op eigen school. Vanaf 12.00u
vakantie
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