vrijgemaakt.
Minder betaald, vaak een burn-out.
Er heerst al langer onvrede in het basisonderwijs. In
juni voerden docenten actie door leerlingen het
eerste uur vrij te geven om aandacht te vragen voor
het personeelstekort. Demissionair staatssecretaris
Sander Dekker van Onderwijs (VVD) erkende eerder
dat dit tekort de komende acht jaar zal groeien naar
10.000 arbeidsplaatsen als er niets wordt gedaan.
Als gevolg van de hoge werkdruk bezwijken veel
leraren door de stress. Uit een enquête van het
onderzoeksinstituut TNO blijkt dat één op de vijf
docenten last heeft van een burn-out.

Vol vertrouwen naar zelfstandigheid……

Adres:

Telefoon:
E-mail:
Site:

Lijsterstraat 6
Postbus 260
8470 AG Wolvega
0561-614664
info@dorpsschoolwolvega.nl
www.dorpsschoolwolvega.nl
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Ouderhulplijst
Wij hebben veel lijsten retour ontvangen. Hartelijk
dank daarvoor. P.s. het lampion maken is op
woensdag 8 november!
Staking op 5 oktober
Wij gaan staken op 5 oktober. Onze schooldeuren
blijven dicht. Ons bestuur staat volledig achter de
staking.
Basisschoolleraren gaan op 5 oktober een dag staken.
Actiegroep PO-front, een samenwerking tussen
bonden, schoolleiders, schoolbesturen en leraren in
het primair onderwijs, eist een beter salaris voor
leerkrachten en een lagere werkdruk. De
actievoerders hebben er geen vertrouwen in dat de
huidige formerende partijen genoeg geld hiervoor vrij
zullen maken.
Tijdens de staking wordt een manifestatie
georganiseerd in het Zuiderpark in Den Haag. Het is
onduidelijk hoeveel docenten meedoen, maar uit een
peiling van het collectief zou blijken dat het overgrote
merendeel van schoolbesturen aangeeft achter de
actie te staan.
PO-front:
Er zou structureel 900 miljoen euro nodig zijn voor het
verhogen van salarissen en 500 miljoen euro voor het
verminderen van de werkdruk. Maar Den Haag heeft
laten blijken dat er in de nieuwe begroting
waarschijnlijk niet zo veel geld zal worden

Wij hopen dat u begrip kunt hebben. Het zit nl. niet in ons
bloed om te staken. Binnen ons team is de salarisverhoging niet het punt. Het gaat om het personeelstekort,
het gaat om de werkdruk. Het gaat om de toekomst van
het onderwijs. Kinderen hebben recht op goed onderwijs.

Boekenbeurs
Als afsluiting van de Kinderboekenweek organiseren wij
op vrijdag 13 oktober een boekenbeurs. Kinderen kunnen
hun eigen boeken verkopen, maar ook boeken kopen van
medeleerlingen. School zal ook boeken te koop
aanbieden.
Let wel: de verkoopprijs van een boek is maximaal 0,50
eurocent. Kijkt u samen even met uw kind welke boeken
zij te koop kunnen aanbieden.

Quincy ter Schuur
Bas Visser

Fruit op school
Goed nieuws! Onze school is één van de 2971
basisscholen die mag meedoen aan EU-Schoolfruit
In week 46 (13 nov t/m 17 nov) start de levering
van het fruit. De leveringen lopen t/m week 16 (16
t/m 20 april 2018)
Wordt vervolgd.

Van 2 t/m 8 oktober is de Week van de opvoeding.
Als bijlage aan deze Nieuwsbrief treft u de
OPVOEDkrant aan.
Vernieuwde site
Neemt u even een kijkje op onze site? Deze is nl.
vernieuwd. De site heeft een veel frissere
uitstraling gekregen.

www.dorpsschoolwolvega.nl
Oud papier
Vrijdag 13 oktober 2017 wordt het oud papier weer
opgehaald. We willen aan de ouders van
onderstaande leerlingen vragen of zij ons willen
helpen. (het nieuwe rooster kunt u op de website
terugvinden)
Tein en Giel Betten
Benthe Groenman
Timo van der Veen
Cynthia van Drogen
Carmen en Bas Vreugdenhil
Omar Metwali
Tygo Nijholt
Bowy en Luna Smink

Niet alleen de bovenstaande ouders zijn welkom, elke
ouder is welkom. Hoe meer helpende handen, hoe
eerder de klus is geklaard.
Tevens kunnen leerlingen uit de bovenbouw ook hun
familie vertegenwoordigen.
Doet u mee, dan wordt u verwacht op de verzamelplaats:
parkeerterrein van F.C. Wolvega. Tijdstip: 18.30 uur.
Na afloop is er altijd een gezellige nazit op
school met een hapje en een drankje. Wij danken u bij
voorbaat voor de medewerking.
Agenda september, oktober en november 2017
Week 39 Start van het Comprix College
27-9
Juf Geartsje in de Tijnje
27-9
Start Kinderpostzegelactie groep 7 en 8
28-9
14.15 uur Teamvergadering
29-9
Juf Geartsje in de Tijnje
30-9
Rondje Lindewijk
2-10
Informatieavond ouders van groep 8
leerlingen
3 en 4-10 Juf Geartsje in de Tijnje
3-10
MR-vergadering
4-10
Start Kinderboekenweek
5-10
Stakingsdag van het Onderwijs
6-10
Juf Geartsje afwezig (studie)
11-10 MR-vergadering
12 en 13-10 Juf Geartsje in de Tijnje
13-10 Boekenbeurs
13-10 Oud papier
17-10 14.15 uur Teamvergadering
18-10 Groepsoptreden groep 3
19 en 20-10 Juf Geartsje in de Tijnje
19-10 Verkiezing leerlingenraad

23-10 t/m 27-10 Herfstvakantie

30-10 Oudervereniging vergadering
2 en 3-11 Juf Geartsje in de Tijnje
3-11
Luizencontrole
7 en 8-11 Juf Geartsje in de Tijnje
8-11
Lampion maken met de hele school
10-11 Juf Geartsje afwezig (studie)
10-11 17.00 uur Lampion lopen bij Sickingaoord
(groep 1 t/m 4)
15-11 14.15 uur Teamvergadering
15-11 Vergadering Oudervereniging
16 en 17-11 Juf Geartsje in de Tijnje
16-11 of 17-22 Groep 3 t/m 8 bezoeken het
Sinterklaassprookje
18-11 Landelijke intocht Sinterklaas
20-11 Oudergesprekken op verzoek
21-11 Oudergesprekken op verzoek
23 en 24-11 Juf Geartsje in de Tijnje
27-11 Training Wetenschap en Techniek
28-11 Groepsoptreden groep 6
28 en 29-11 Juf Geartsje in de Tijnje
1-12
Sinterklaasviering op school
Op onze site staat ook de agenda vermeld.
Wist u dat….
….
Er tijdens de Kinderboekenweek het spook
van de Dorpsschool ronddwaalt?
…..
er allemaal olifanten in de kleutergroep
zijn?

Tijdens het schoolreisje in het Dolfinarium mocht
Madelief van Tricht de zeeleeuwentemmer helpen. Als
bedankje kwam ze op de foto met de zeeleeuw en
temmer. Haar schoolreisje kon niet meer stuk.
Waar zijn de groepen mee bezig?
Groep 1/ 2
Olifanten
Groep 3, 4 en 5 Dinosaurussen
Groep 6
Ik hou van Holland
Groep 7/8
Historische wereldsterren. U moet dan
denken aan Nelson Mandela, Anne Frank etc.
In groep 6 zal tijdens het project ‘Ik hou van Holland’ ook
aandacht geschonken worden aan het Wilhelmus. Het
Wilhelmus bestaat uit 15 coupletten, maar couplet 1 en 6
worden meestal gezongen. Voor iedereen even een
geheugensteuntje.
Couplet 1
Wilhelmus van Nassauwe
ben ik van Duitse bloed
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood
een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd
de Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd
Couplet 6
Mijn schild ende betrouwen
zijt gij, o God mijn Heer,
Op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

