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Wij staken op 5 oktober!

de kalender
Maandag 18 september:
Schoolfotograaf
MR vergadering
Dinsdag 19 september:
Schoolfotograaf
Donderdag 21 september:
15.00u CJG Spreekuur
23 t/m 26 september:
Bavelse Kermis
Zaterdag 23 september:
Kidsrun ‘5 van Bavel’
26 en 27 september:
Kijkochtenden kleuters
Vrijdag 29 september:
Groepen 1/2 zijn vrij
Woensdag 4 oktober :
Dierendag
Start kinderboekenweek
Donderdag 5 oktober:
Staking! De school is dicht
Vrijdag 6 oktober:
Spindelpraatjes verschijnt

Medewerkers uit het basisonderwijs, speciaal basis- en (voortgezet) speciaal
onderwijs maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en
de toekomst van uw kinderen. De afgelopen maanden hebben leraren,
vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan
de politieke partijen in Den Haag, maar wij maken ons nog steeds veel
zorgen.
De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben
er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leraren zijn gestopt en dat er
weinig nieuwe leraren zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al
kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal
gaan groeien. Dat betekent dat we steeds moeilijker een vervanger kunnen
vinden als er iemand ziek is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat
we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leerkracht
kunnen vinden.
Om deze problemen bij politiek Den Haag onder de aandacht te brengen, is
er op 27 juni jl. een prikactie georganiseerd, waarbij het eerste uur van de
dag geen les werd gegeven. Helaas heeft dit niet geleid tot concrete
toezeggingen van de politiek. We horen in de media dat een nieuw kabinet
van plan is om fors te investeren, maar we weten niet of dat werkelijk gaat
gebeuren en of dat genoeg is om de salarissen substantieel te kunnen
verhogen en de werkdruk voldoende te kunnen verlagen. Daarom willen de
leraren hun eisen verder ondersteunen met een stakingsdag. We gaan op 5
oktober met een delegatie van de Spindel naar Den-Haag om daar onze
stem te laten horen!
Wij vragen om uw steun voor deze staking. Iedereen gaat de gevolgen van
het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons
zorgen maken en investeringen opeisen. Voor de toekomst van het mooiste
vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar
vooral voor de toekomst van uw kinderen en de generaties die volgen!
We verwachten dat u op deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw
kinderen. Mocht dit bij u echt niet lukken, dan kunt u contact opnemen met
Rob of Ingrid.

Vormsel

Met vriendelijke groet, het team van de Spindel
Op maandagavond 4
september is er een
informatieavond geweest voor
gezinnen die mogelijk een
vormeling hebben.
De eerste bijeenkomst van de
vormsel-voorbereiding is op
woensdag 27 september om
19.00 uur in de Mariakerk.
Wie hierover meer informatie
wenst, kan zich wenden tot
pastor Peter Derks
p.derks@parochieheiligefamilie.nl

Beschuit met muisjes!
In de zomervakantie is juffrouw Neeltje (groep 1/2)
moeder geworden van een prachtige dochter.
We wensen haar en haar man Bart veel geluk
met de komst van Juultje!

Actie: Flessen voor Sint Maarten
Nora uit groep 4 heeft op tv de
verschrikkelijke beelden gezien
van de situatie op Sint Maarten.
Na orkaan Irma is daar
behoefte aan hulp.
Nora is een flessenactie gestart
en we ondersteunen dit van
harte. In de hallen staan kratten
waar u lege statiegeldflessen in
kunt achterlaten. Over twee
weken leveren we alles in voor
een mooie bijdrage aan de
actie. Breng dus de komende
twee weken uw lege petflessen
(geen glaswerk of bierkratten)
naar de Spindel!

Samen maken we er een fijne school van!
Onze team studiedag van afgelopen woensdag stond geheel in het teken
van KiVa. Op donderdag hebben alle kinderen groepsoverstijgend
meegedaan aan de jaaropening. Er is ontzettend goed samengewerkt op
beide dagen!
Op de Spindel geven we KiVa-lessen over thema’s als groepsdruk, communicatie,
respect en (het herkennen, oplossen en voorkomen van) pesten. In de lessen wordt
gewerkt aan de kennis, vaardigheden en de houding van leerlingen ten aanzien van
pesten. In totaal zijn er 10 thema’s, binnen elk thema worden meerdere activiteiten
gegeven. Elk thema wordt afgesloten met een KiVa-regel. Samen vormen de tien
KiVa-regels het KiVa-contract. In de onderbouw wordt gewerkt met zes regels. De
komende drie weken geven we invulling aan de afspraak:

We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect

Schoolfotograaf 18 en 19 september
Maandagochtend 18 september worden portret- en groepsfoto’s gemaakt van:
Groepen 3a en 3b
Groepen 4a en 4b
Groepen 5a (Danique) en 5b (Karlijn/Patricia)
Groepen 6 a, b en c
Groepen 7 a, b en c
Groep 8a (Wouter/Kelly)
Maandagmiddag worden de broertjes- en zusjesfoto’s gemaakt van kinderen die al
op school zitten.
Vanaf 15.30u (niet eerder!) is er de mogelijkheid voor broertjes en zusjes die nog
niet op school zitten om op de foto te gaan. U kunt zich hiervoor melden bij de
ouderraad, in de grote hal worden volgnummers uitgedeeld.
Dinsdagochtend 19 september worden portret- en groepsfoto’s gemaakt van:
Groep 8b (Tim/Kelly) en 8c (Vanessa)
Groep 5c (Barbara/Kelly)
Ale kleutergroepen (1/2A t/m 1/2E)

We wensen u een sportief kermisweekend!

