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Datum: 31-10-2019
Nummer: 04

Beste ouder(s) en of verzorger(s),
Staking
In de vorige nieuwsbrief heb ik u reeds geïnformeerd over de mogelijk
staking van het personeel op 6 november aanstaande. Voor de herfstvakantie is er geïnventariseerd
onder het personeel hoe groot de stakingsbereidheid is. Het personeel van de Vlieger heeft in grote
getale aangegeven deel te willen nemen aan de staking.
Dit heeft mij ertoe besluiten om de school te sluiten op
woensdag 6 november. Er zal die dag geen les gegeven
worden en aan u wordt gevraagd om de kinderen thuis te
houden. En indien nodig graag de taxi af te bellen.
We kunnen ons voorstellen dat dit voor u niet prettig is en
dat u nu voor opvang moet zorgen.
De reden van de staking is, dat we ons grote zorgen
maken over de huidige staat van het onderwijs. Het vak
leerkracht staat behoorlijk onder druk. Vervanging en
nieuw personeel is moeilijk of niet te vinden. De
toestroom van nieuwe leerkrachten is onvoldoende en het aanzien van het vak leerkracht is niet
hoog. Dat laatste heeft ook met de beloning en met de aantrekkelijkheid van ons mooie vak te
maken.
Ik hoop, dat u begrip heeft voor ons standpunt en dat u opvang kunt regelen voor uw kind. U bent
hier reeds over geïnformeerd via SchouderCom op maandag 28 november.

Ouderbijdrage op nieuw rekeningnummer
Wij hebben u nog niet eerder dit schooljaar gevraagd om de ouderbijdrage over te
maken. Wij hebben namelijk een nieuwe rekening geopend om de ouderbijdrage op
te storten. Het nieuwe rekeningnummer is NL 50 INGB 0009 2960 85.
De ouderraad organiseert ieder jaar diverse activiteiten en de bekostiging daarvan wordt gedaan
vanuit het schoolfonds. Een van de activiteiten is al uitgevoerd, namelijk het feest van 3 oktober met
de hutspot maaltijd. De volgende feesten zijn al in aantocht.
De ouderbijdrage is gesteld op minimaal €30,- per schooljaar.
Wilt u het bedrag storten op nummer: NL 50 INGB 0009 2960 85 t.n.v. Ouderraad SBO De Vlieger
onder vermelding van de naam van uw kind en de groep.
Een extra donatie wordt zeer op prijs gesteld. Indien u niet via de bank of giro kunt betalen, kunt u de
bijdrage contant op school betalen bij de administratie. U ontvangt dan een kwitantie.
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Stichting Leergeld
De stichting Leergeld is een Leidse organisatie die subsidie geeft aan ouders/kinderen
die niet kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten vanwege
geldgebrek. Voorbeelden van deze activiteiten zijn: deelname aan een sportclub,
schoolkamp of muziekles. Wanneer ouders niet in de gelegenheid zijn om hun kind
deel te laten nemen aan activiteiten kunnen ze aanspraak maken op subsidie van de Stichting
Leergeld. Hieraan zijn uiteraard voorwaarden verbonden. U kunt alvast kijken op
www.leergeld.nl/leiden . Of u kunt een berichtje sturen naar info@leergeldleidenenomstreken.nl

Informatieavond Schoolverlaters.
Op woensdag 30 oktober is er een informatie avond geweest voor ouders van leerlingen die nu in het
schoolverlaters traject zitten. Het was veel informatie en de ouders en de kinderen hebben een
spannend jaar waarin veel besloten gaat worden. De informatie staat op de website van de school,
zodat belangstellenden terug kunnen kijken.

Studiereis
Een deel van de directie gaat volgende week op studiereis. Juf Judith (adjunct-directeur) en juf Talea
(directeur-bestuurder) zijn de hele week afwezig. Juf Leonoor ( adjunct-directeur) zal alle taken van
de afwezigen over nemen. Dat geldt ook voor de spreekuren en voor de dagelijkse gang van zaken.
De studiereis heeft de bedoeling om meer te weten en te leren over het onderwijssysteem in
Canada. Daar zijn alle scholen actief bezig met het creëren van passend onderwijs en zijn er geen
specifieke scholen voor leerlingen met speciale behoeftes. We zijn erg nieuwsgierig hoe ze omgaan
met leerlingen, die extra aandacht nodig hebben op het gebied van gedrag en leerresultaten.
Ouderavond
Via SchouderCom bent u gevraagd om aan te geven wanneer u kunt komen voor het gesprek
op 5 november. Er wordt dan met u het ontwikkelperspectief besproken en er is gelegenheid om
even rustig in gesprek te gaan met de leerkracht van uw kind. Sommige leerkrachten hebben een
andere datum waarop er met u in gesprek gegaan wordt, dus het is van belang om SchouderCom
goed in de gaten te houden.
Schoudercom
Er zijn nog steeds ouders die geen gebruik maken van SchouderCom. Op deze wijze mist u een hoop
informatie en dat kan heel vervelend zijn. We willen u daarom dringend
vragen gebruik te maken van SchouderCom. Onze ICT-er Meester
Marcel heeft alle ouders uitgenodigd die er nog geen gebruik van
maken. Heeft u hulp nodig, dan kan dat. Meester Marcel is op woensdag ambulant en dan wil hij u
graag helpen. Dat kan ook na schooltijd uiteraard.
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Kalender
04 nov t/m 8 nov
04 nov
05 nov
06 nov
13 nov
15 nov
19 nov
05 dec
09 dec
18 dec
20 dec
21 dec t/m 5 jan

Juf Judith en juf Talea afwezig
Blauw 3 en 4 naar Corpus
Oudermiddag/avond.
Stakingsdag. De school is gesloten.
Kijkje in de klas (8.45 – 9.30 uur)
Nieuwsbrief uit
Gastlessen levende geschiedenis Blauw 3 en 4
Sintviering. De leerlingen zijn om 12.30 uur uit.
Studiedag voor het team. De leerlingen zijn vrij.
Kerstviering voor de leerlingen. Informatie volgt.
In verband met de kerstvakantie zijn de leerlingen om
12.30 uur uit.
Kerstvakantie. De leerlingen zijn vrij.

Met vriendelijke groet,
Talea van der Wal
Directeur-bestuurder SBO de Vlieger
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