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1. Agenda
Dinsdag 9 mei:

Donderdag 11 mei:
Vrijdag 12 mei:

Ouderraad vergadering; bezoek van de landmacht in de groepen 8; 8A tussen 13.15
en 15.15 uur en groep 8B tussen 10.00 en 12.00 uur
Kamp groep 7; koffieochtend voor de ouders; vergadering van het
partnerschapsteam
Kamp groep 7
Groep 3 maand afsluiting; groep 7 terug van kamp

Dinsdag 16 mei:
Woensdag 17 mei:
Donderdag 18 mei:
Vrijdag 19 mei:

Avondvierdaagse; Erna afwezig i.v.m. haar opleiding;
Kamp groep 8; Avondvierdaagse
Kamp groep 8; Avondvierdaagse
Kamp groep 8; Avondvierdaagse

Donderdag 25 mei:
Vrijdag 26 mei:

Hemelvaart; alle leerlingen zijn vrij; start van de Ramadan;
Alle leerlingen zijn vrij

Maandag 29 mei:

De volgende nieuwsbrief komt uit

Woensdag 10 mei:

2. Vooruitblik op de laatste schoolmaanden; een lang schooljaar
Meestal loopt het cursusjaar snel naar het einde als de meivakantie geweest is. Dit jaar viel de vakantie in
april. Bovendien hebben we in 2017 laat zomervakantie. En dat alles heeft tot gevolg dat we nu nog 11
weken werken tot aan de zomervakantie. Dat is nog een lange periode. Want meestal hebben de leerlingen
om de 8-9 weken een week vakantie. Dit betekent dat er de komende weken ook nog hard gewerkt moet
worden aan de leerstof. Want het gaat tenslotte om ¼ van het schooljaar.
Dit zal voor de leerlingen niet altijd meevallen. Want het weer wordt warmer en vaak gaan de kinderen in
deze periode later naar bed en daarmee slaat het vermoeidheidsmonster toe!

Bovendien wordt de regelmaat verstoord door vrije dagen; zoals het Hemelvaart weekend, Pinksterweekend
en de vrije dagen eind juni.
We willen u vragen om uw kind te helpen in het school ritme te blijven; door o.a. de bedtijd te
bewaken. Want uitgeruste leerlingen kunnen de leerstof beter opnemen.

3. Korte mededelingen;


Vorige week was Gon de hele week afwezig i.v.m. de griep. Inmiddels zijn de ergste verschijnselen
wat afgenomen en zal zij deze week weer een aantal dagdelen werken. Wanneer zij afwezig is en u
vragen voor haar heeft kunt u via de mail contact opnemen. directie@egelantier.asg-almere.nl



Juf Erna ook deze week afwezig
Helaas is Erna, de intern begeleider al een aantal weken afwezig. Het is op dit moment nog niet
duidelijk wanneer zij haar werk op school week kan hervatten. We wensen haar veel sterkte.
Voor dringende zaken kunt u de leerkracht van uw kind benaderen.



Denkt u aan “woensdag fruitdag”.
Je staat er niet bij stil. Druiven en tomaatjes zijn gezond en makkelijk mee te geven voor het 10uurtje. Toch willen wij u aanraden om druiven en tomaatjes door te snijden in de lengte. Het blijkt dat
een kind makkelijk kan stikken in een druif of een tomaatje.



Weet u dat het water uit de kraan ook heel geschikt is als drankje rond 10 uur? Alle fruitdranken
bevatten veel suiker en het is voor onze kinderen niet nodig om extra suiker binnen te krijgen.



Komt u ook woensdagochtend een kopje koffie/thee drinken tijdens de koffieochtend? Marion en
de OR kijken naar u uit.



Vandaag was juf Cherryl van groep 1/2B ziek. Helaas was er geen vervanging beschikbaar en we
waren blij dat een deel van de ouders hun kind deze dag bereid was thuis op te vangen. Ook waren
er ouders die ‘een vriendje of vriendinnetje” van hun kind mee wilden nemen. We vinden het heel fijn
dat zoveel ouders met ons mee hebben gedacht voor een goede oplossing. Iedereen heel hartelijk
bedankt.
Gelukkig komt Cherryl morgen weer werken in haar groep.



Van 16 tot en met 19 mei organiseert de OR weer de Avondvierdaagse voor onze leerlingen. Het is
altijd een gezellig evenement. Ook een flink aantal teamleden levert hierbij een bijdrage door op het
rustpunt limonade te schenken. Alle deelnemers en meewerkende ouders heel veel plezier bij de
wandelingen.

4. Opvoedcursus aangeboden door de GGD/Het OKEpunt (ingezonden)
Ouder Cursus Opvoeden & Zo Vanwege succes en tevreden deelnemers organiseert de GGD/het OKE punt
ook dit voorjaar/ zomer weer de opvoedcursus: Opvoeden en Zo. Voor wie? Opvoeden & Zo is een cursus
voor alle ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen opvoeden is leuk, maar soms ook moeilijk.
Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of advies. Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet luistert?
Wanneer geef je straf en wanneer niet? En wat zijn eigenlijk goede straffen. En hoe kun je ervoor zorgen dat
je kind vaker leuk en aardig doet? Is het normaal dat ouders de hele dag voor politieagent moeten spelen?
De oudercursus Opvoeden & Zo kan u helpen om oplossingen voor dergelijke vragen te vinden. Aan de
hand van alledaagse opvoedingssituaties leert u vaardigheden om het opvoeden gemakkelijker te maken.
De vaardigheden zijn gericht op een plezieriger contact tussen u en uw kind. Zo leert u hoe u goed gedrag
van kinderen kunt stimuleren en hoe u ongewenst gedrag het beste kunt corrigeren.
Door het uitwisselen van ervaringen met andere ouders zult u bovendien merken dat u niet de enige ouder
bent die zich soms onzeker voelt over de opvoeding.
Inhoud Opvoeden & Zo
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De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en is als volgt opgebouwd:
Bijeenkomst 1: Aandacht geven en prijzen
Bijeenkomst 2: Verbieden of nee zeggen
Bijeenkomst 3: Straffen
Bijeenkomst 4: Negeren
Bijeenkomst 5: Apart zetten
Bijeenkomst 6: Alles op een rij Kosten:

Praktische informatie over de cursus:
Dit is een door de gemeente Almere gesubsidieerde cursus en is daarom gratis.
De cursus wordt op woensdagavond gegeven.
De cursus data zijn: 31 mei, 7-14-21 juni en 5 juli Tijd 19.30-21.30 uur
De cursus wordt gegeven in het gebouw van de GGD, adres Boomgaardweg 4. Almere (Parkwijk). Voor
meer informatie over de cursussen en als u zich wilt opgeven, kunt u bellen met
de GGD ( 036 535 7300) of
het OKEpunt.(036 535 73 66)

5. De groepen 7 en 8 gaan op kamp
De komende weken gaan de groepen 7 en 8 op kamp. Beide groepen gaan met de fiets op weg. Voor de
bagage en de materialen zijn er gelukkig ouders bereid gevonden om heen en weer te rijden. Ook zijn er
ouders die tijdens het kamp hand en spandiensten komen verlegen.
We wensen alle kinderen, leerkrachten en begeleiders een fijne tijd met elkaar op kamp.
Teamleden zullen een bezoek aan het kamp brengen en ook ondersteunen met een activiteit.

6. De gymlessen de komende weken
Juf Danielle van gym, gaat mee met kamp groep 7 en kamp groep 8. Hierdoor kan zijn geen gymlessen
verzorgen de komende twee weken en zullen de kinderen met hun eigen leerkracht gym hebben.

7. Aandacht van de politiek voor onderwijs en acties in het onderwijs; hoe
zit dat?
Er speelt op dit moment van alles in politiek Nederland. Door allerlei groepen wordt extra aandacht/ geld
gevraagd aan de regering. Ook het basisonderwijs trekt aan de bel.
We vinden het als team belangrijk om de ouders zo goed mogelijk te informeren en daarom vindt u in deze
nieuwsbrief twee teksten over dit onderwerp.
Onderstaande tekst gaan hierover.


De eerste tekst is afkomstig van de actiegroep.



De tweede tekst komt van de site van de ASG en is geschreven door de voorzitter van het
College van Bestuur van de ASG

De tekst van de actiegroep
Beste ouders,
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Het onderwijs in Nederland staat in de top 10 wereldwijd. Dat komt doordat ons onderwijs verzorgd wordt
door goed opgeleide, professionele leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs. De opleidingen voor
leerkrachten in het basisonderwijs (pabo) en die van tweedegraads leerkrachten in het voortgezet onderwijs
zijn gelijkwaardig, betekenisvol en allebei op hbo-niveau. We voeren dan ook allemaal dezelfde titel:
Bachelor of Education. Lesgeven op een basisschool of op een school voor voortgezet onderwijs kent een
vergelijkbare complexiteit en de verantwoordelijkheden zijn even groot.
E E R L I J K S A L A R I S Waarom wordt een leerkracht in het basisonderwijs dan zoveel slechter betaald?
Het verschil loopt in de levensfases dat het echt belangrijk wordt (hypotheek, studerende kinderen) op tot
honderden euro’s netto per maand. De enige verklaring voor dit verschil is dat het historisch zo gegroeid is
en dat leerkrachten in het basisonderwijs niet uitblonken in het opkomen voor hun rechten. Maar daar is
verandering in gekomen. Wij eisen nu een gelijkwaardige, eerlijke beloning voor onze belangrijke en
maatschappelijk gewaardeerde inspanningen.
D A T D O E N W E N I E T A L L E E N V O O R O N S Z E L F . De pabo’s krijgen steeds minder
aanmeldingen omdat jonge, talentvolle mensen het basisonderwijs inmiddels geen roeping meer vinden en
kiezen voor beroepen van minder maatschappelijk belang, maar met een veel beter perspectief. Daarom is
er nu al een tekort aan leerkrachten en dat dreigt uit te groeien tot een tekort van ongekende proporties. U
heeft er vast al mee te maken gehad; een zieke leerkracht, geen vervanging, klassen verdeeld of naar huis
gestuurd. Dat tij moeten we keren.
W E W I L L E N O N S W E R K G O E D K U N N E N D O E N . In het basisonderwijs is de werkdruk hoog.
Het percentage burn-outs is in het basisonderwijs het hoogst met 21%, terwijl het gemiddelde van alle
werknemers 14% is. Dit zou helemaal niet hoeven als bijvoorbeeld bij de invoering van Passend Onderwijs,
ook de middelen om dit mogelijk te maken zouden zijn geleverd. Daarom eisen wij nu alsnog kleinere
klassen en meer handen in de klas. Niets is zo frustrerend voor een leerkracht om keer op keer te ervaren
dat het nagenoeg onmogelijk is om ieder kind tot zijn recht te laten komen door de groepsgrootte en het
gebrek aan personeel. Dat de Inspectie van het onderwijs concludeert dat er talent verloren gaat verbaast
ons niet, maar frustreert ons wel. Daarnaast hebben veel leerkrachten te weinig tijd om zich, als de kinderen
naar huis zijn, bezig te houden met waar het echt om gaat; lesvoorbereidingen bijvoorbeeld of overleg hoe
het nog beter kan. Een leerkracht wordt vaak geacht heel zijn doen en laten op papier te verantwoorden. Dat
vinden we zonde van de tijd en het vreet kostbare energie.
3 8 . 0 0 0 L E E R K R A C H T E N Z I J N V E R E N I G D I N P O I N A C T I E . We eisen een flinke
investering in het basisonderwijs, voor kleinere klassen, meer handen in de klas en een eerlijk salaris. Het is
vijf voor twaalf dus het is nog niet te laat, maar het moet nu gebeuren. Daar zijn ook onze sociale partners
het over eens. We trekken samen op met de vakbonden en de werkgeversorganisaties. Veel schoolbesturen
scharen zich achter hun leerkrachten. Ons doel is om onze eisen naar tevredenheid vertaald te zien in het
aankomende regeerakkoord. Hier zijn onze onderhandelaars en de sociale partners druk mee bezig. S T A K
E N ? Er is een reële kans dat die vertaling er niet komt. Dan zien wij geen andere mogelijkheid dan te gaan
staken. Daarmee stellen we u en onze leerlingen voor een probleem. Dat beseffen we heel goed maar toch
rekenen we op uw begrip en misschien wel op uw steun, want samen staan we nog sterker in onze eisen.
Wilt u ons steunen, meldt u zich dan aan bij de oudergroep van PO in actie. Met vriendelijke groet, Paul de
Brouwer, Brenda Benne-Saleh, Thijs Roovers, Esther van der Knaap, Jan van de Ven, Desiree Vuijk, John
Bloemscheer, Atke Wegerif, Mark Mieras
Tekst van Ingrid Verheggen
BRIEF PO IN ACTIE Blog 13 april 2017 Ingrid Verheggen (voorzitter college van bestuur ASG) Het proces
op het Binnenhof voltrekt zich in stilte. Vier partijen proberen met elkaar overeenstemming te bereiken over
een programma voor de komende vier jaar. Daaromheen is er volop rumoer: iedereen probeert voor zijn of
haar belang op te komen en het toekomstige kabinet ervan te overtuigen dat er echt extra geld moet naar…..
Ook het onderwijs laat zich niet onbetuigd. Belangrijke thema's Een aantal thema’s spreekt mij als
bestuurder van de Almeerse Scholen Groep bijzonder aan omdat ik er dagelijks mee wordt geconfronteerd.
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- Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat de materiële bekostiging voor het onderwijs te laag is.
Jaren van prijsstijgingen zijn niet of nauwelijks gecompenseerd. Er is dus te weinig geld voor schoonmaak,
onderhoud, vernieuwing van gebouwen.
- Ook de bekostiging voor het geven van het onderwijs is te krap. Dat merk je aan grote groepen en klassen
en het wegvallen van plekken voor onderwijsassistenten en ander onderwijsondersteunend personeel. Ik
denk dat heel veel gevoelens van overbelast zijn die ik beluister zouden verminderen als we weer meer
handen in de groepen zouden hebben, zodat je er niet altijd alleen voorstaat.
- De salarissen van leraren in het PO en VO zijn, ondanks de loonsverhoging in de vorige cao, te laag. Dat
maakt het beroep onaantrekkelijk. In het begin van je carrière valt het nog wel mee. Maar het perspectief in
de latere jaren is gering. We willen heel graag dat leraren ieder jaar beter worden, zich ontwikkelen, een rol
spelen in de schoolontwikkeling. Veel leraren werken vanuit een innerlijke motivatie. Maar dat is nog geen
argument om het salaris dan maar laag te houden. Goed presteren met een maatschappelijk wezenlijke taak
moet je goed belonen. Dan kun je als maatschappij ook hoge eisen stellen.
- Juist in het basisonderwijs wordt, het woord zegt het al, de basis gelegd voor alle andere onderwijsjaren.
Daar moet superieur onderwijs worden gegeven, dat uitstekend wordt betaald. Daarom moet het verschil in
salaris tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs verdwijnen.
- Er wordt al jaren gepleit voor een doorlopende lijn van peuterspeelzaal en kinderopvang naar
basisonderwijs, samengebracht in een kindcentrum. Dat is een mooie ontwikkeling die in de nieuwe
kabinetsperiode met kracht ter hand zou moeten worden genomen.
Toezeggingen zijn geen garantie voor succes Een heel lijstje aan wensen. Het gaat dus ook om veel extra
geld. Hoe groot is de kans dat die wensen in vervulling gaan? In de aanloop naar de verkiezingen was het
onderwijs een groot thema. Veel partijen deden toezeggingen. Maar dat is geen garantie voor succes. Mijn
ervaring is dat het primair onderwijs weinig bewindslieden aanspreekt. Ze denken altijd beter te scoren met
maatregelen voor studenten en HBO. Studenten roeren zich en basisschoolleerlingen niet. Dat is tragisch,
want investeringen aan de basis leveren het meeste rendement. Bij een thema als kleinere klassen kunnen
veel bewindslieden en leden van het parlement zich iets voorstellen. Maar dat klassengrootte maar een
onderdeel van het hele plaatje is, dat is al snel te ingewikkeld…. Ik juich het daarom toe dat leraren zich
organiseren en hun stem laten horen. Via onze contacten in de PO raad en de VO raad oefenen Herbert en
ik druk uit op onze manier. Een deel van die lobby speelt zich af buiten het zicht van de camera’s. Maar we
oefenen wel degelijk invloed uit. Hoe het zal uitpakken is op dit moment onduidelijk. Dat we langere tijd
zullen moeten volhouden, dat weet ik zeker.

8. Nieuws van Tierelier en Kiekeboe
Wij hopen dat iedereen heeft kunnen genieten en uitrusten van de( mini )vakantie .Wij pakken de draad weer
op en gaan verder met onze planningen.
Welkom nieuwe peuters: Wij zijn erg blij met Miu-Chi, Seddiq, Aimee en Deniz dat zij bij ons op de
speelzaal komen spelen. Zij hebben het erg naar hun zin en genieten elke keer weer van een dagdeel
speelzaal.
Ouderactiviteit en afsluiting thema Lente: Als ouderactiviteit en afsluiting van het thema hebben de
ouders met hun peuter een bloempot geschilderd. Daarna hebben wij samen met de peuters een bloembol
geplant die zij naar huis mogen meenemen en gaan verzorgen. Ook hebben de peuters een lied over de
vlinder en de vlinderdans geleerd.
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Paasbrunch: Ook dit jaar hebben wij heerlijk kunnen smullen van alle hapjes tijdens de Paasbrunch.
Uiteraard hoort” het eieren “ zoeken erbij . Lieve ouders, dank jullie wel 
Foto’s over dit thema kunt u bekijken op www.mijnalbum.nl. Inloggegevens en het wachtwoord kunt u vragen
bij de PM’ers.
Afscheid Ellen-Jane: Na het vertrek van Anja heeft Ellen-Jane ook afscheid genomen van de
peuterspeelzaal. Yuli neemt haar dagdelen over . Wij wensen Ellen-Jane heel veel succes met haar nieuwe
baan.
Huidige teamsamenstelling: Yuli en Sandra zullen werken vier hele dagen op de spz.

Bibliotheek: Peuters vinden het heerlijk om voorgelezen te worden, daarom organiseert de nieuwe
bibliotheek regelmatig leuke voorlees evenementen.
Elke week kunnen peuters (één tot en met vier jaar) heerlijk luisteren naar een verhaal in de nieuwe
bibliotheek: het is altijd een feestje! Ouders zijn natuurlijk ook welkom en het is gratis 
Stad: woensdag en donderdag van 10.30 - 11.00 uur
Buiten: woensdag van 10.30 - 11.00 uur
Haven : vrijdag van 10.30-11.00 uur
Poort : woensdag 14.30-15.00 uur
Nieuw thema: ons volgend thema zal zijn Thema “Kleding”. Thema brief volgt.
Spelen = leren: kent u iemand in uw omgeving met een peuter die op zoek is naar een VVE speelzaal met
de Piramide methode waar er spelenderwijs op een leuke, gezellige en leerzame manier elke dagdeel weer
wordt gespeeld? Wij hebben plek voor nieuwe peuters. Langskomen voor meer informatie en of
bellen/mailen voor een rondleiding kan altijd.
Yuli en Sandra
Eieren zoeken.

-6-

-7-

