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Vanuit de gemeente Lopik
Vanaf 31 maart organiseert het Breed Sociaal Loket
de KIES-training; Kinderen In Echtscheiding Situaties.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de flyer die bij
deze nieuwsbrief is toegevoegd.
U kunt uw kind hiervoor aanmelden vóór 12 maart.

VIP- ochtend
Op woensdagochtend 19 februari hebben we onze
jaarlijkse VIP (Very Important Peuter) ochtend. We
verwelkomen dan peuters in de klas om hen eens te
laten ervaren hoe het er in een kleuterklas aan toe
gaat.
Schaatsen
Woensdag 15 januari zijn de kinderen wezen
schaatsen op de schaatsbaan bij Klein Scheveningen.
Dat was een leuke, gezellige en sportieve ochtend!

Rapport en rapportavonden
Op 13 februari krijgen de kinderen hun rapport mee.
Hieraan gekoppeld zijn er gesprekken op 17 en 20
februari. Vanaf aankomende maandagmiddag 3
februari kan er worden ingeschreven voor deze
gesprekken via Basis Online. Ouders met kinderen in
verschillende groepen hebben daarbij 24 uur
voorrang om te plannen, zodat ze achter elkaar
gepland kunnen worden. Daarna is het voor
iedereen mogelijk om in te schrijven.
Herhaling belangrijke oproep inschrijving
nieuwe leerlingen!
Om zicht te krijgen op het aantal leerlingen dat
volgend jaar instroomt is het belangrijk dat ik weet
welke leerlingen nog moeten worden ingeschreven.
Ik wil daarom een dringende oproep doen of u uw
kind wilt inschrijven, indien deze voor 1 oktober
2021 vier jaar wordt. Kent u ouders waarvan nog
geen kinderen op onze school zitten, wilt u hen dit
dan ook meedelen? Graag maak ik met hen een
afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Alvast hartelijk bedankt!

Excursies:
Dinsdagmiddag 11 februari heeft groep 5/6 een
excursie naar Natuurmuseum de Wielewaal.
Groep 8 gaat op donderdag 13 februari naar het
Oosterlicht College in Nieuwegein en groep 7/8 gaat
op vrijdag 14 februari naar de Schouw in Lopik voor
een voorstelling over social media.

Studiedag team
Graag herinner ik u er aan dat het team op vrijdag
21 februari een studiedag heeft. Op die dag zijn alle
kinderen van de school vrij.

Op dinsdag 11 februari, als de kinderen van groep
5/6 de excursie naar de Wielewaal hebben, gymmen
de groepen 3/4 en 7/8 samen. Ze vertrekken om
12.50 uur en zijn om 15.00 uur weer terug op school.

Vanuit de ouderraad
OR-flits:
Het nieuwe jaar is van start en ook de OR heeft een
vergadering gehad. We kijken terug op een gezellige
Sinterklaas periode, met als hoogtepunt natuurlijk
het bezoek van Sinterklaas en wel vijf enthousiaste
Pieten. Er was dit jaar zelfs een heuse paardenstal in
de school. Daarna hebben we met een vrij grote
groep de school in kerststemming gebracht. Fijn dat
we op de oproep op ouderportaal veel reacties
kregen, en we met elkaar dus snel de school in
kerstsfeer konden brengen! Met de kerstlunch was
er een overvloed aan lekker eten. Vanuit de
ouderraad hebben we de tafels gedekt, de kinderen
geholpen met het eten op de bordjes doen en
drinken gegeven. Met elkaar was het daarna ook
snel weer opgeruimd. Inmiddels is de eerste
activiteit van het nieuwe jaar al weer geweest,
namelijk het schaatsen op de ijsbaan bij Klein
Scheveningen. Wij als OR gaan nu verder aan de
slag met de voorbereidingen voor Pasen, maar daar
hoort u t.z.t. meer over.

Oproep!
Omdat hun termijnen er op zitten, zullen zowel Karin
als Sandra aan het einde van dit schooljaar hun
taken binnen de Ouderraad neer leggen. Voor het
nieuwe schooljaar zijn we dus op zoek naar twee
nieuwe leden voor de OR. De OR vergadert vier keer
per jaar en tijdens de vergadering kijken we hoe we
de activiteiten die op de planning staan aan gaan
pakken. We zoeken mensen die het leuk vinden om
dingen te organiseren, maar ook mensen die juist
graag gewoon doen. Het betekent ook niet dat je
verplicht bij alle activiteiten aanwezig moet zijn, we
proberen dit juist ook te verdelen.
We hopen dat u misschien wel de OR wilt komen
versterken om er zo voor te zorgen dat er naast het
gewone lesprogramma, ook leuke extra dingen voor
onze kinderen georganiseerd kunnen worden. Heb
je interesse, maar zijn er nog wat vragen over wat
het precies inhoudt, stel ze vrijblijvend aan iemand
van de OR, of aan iemand van het team.
Onderwijsstaking
Donderdag 30 en vrijdag 31 januari wordt er
gestaakt binnen het onderwijs. Eerder heb ik u een
bericht gestuurd dat wij niet mee doen met de
staking. Dat neemt niet weg dat we doordrongen
zijn van de problemen en de uitdagingen waar we
binnen het onderwijs mee te maken hebben.
Vanuit ons college van bestuur (CVB) ontvingen
onze leerkrachten een brief waaruit ik een paar
stukjes citeer;

Om te beginnen, willen we benadrukken dat we
ervan doordrongen zijn dat het primair onderwijs
voor grote uitdagingen staat. De grootste uitdaging
is de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd
personeel. Dat is nu al een probleem en wordt de
komende jaren alleen maar groter. Binnen TriVia
zien we dat het bij ziekte of onverwachte uitval van
personeel steeds lastiger wordt om goede
vervangers te vinden.

Wij denken dat de belangrijkste sleutel voor een
structurele oplossing van de problemen ligt in het
vergroten van de aantrekkelijkheid van het beroep
van leraar. Als het inderdaad zo is dat daar de
oplossing ligt, moeten we ons richten op maatregelen
die het imago van het beroep van leerkracht positief
beïnvloeden. De beloning en vermindering van
werkdruk zijn daar onderdeel van. Als CvB hebben
we daarom de eerste stakingen ook gesteund.
Wat maakt dat we als CvB nu niet achter de
stakingen staan, is dat we denken dat deze het
imago van het leraarsberoep eerder negatief dan
positief beïnvloeden. Door elke staking wordt het
beeld versterkt van een beroep met een hoge
werkdruk en een matig salaris. Dat is geen
perspectief waarmee we zij-instromers en tieners in
het voortgezet onderwijs warm krijgen voor het
basisonderwijs!
Als CvB zijn we met de directeuren actief in het
werven van zij-instromers en anderen voor het
onderwijs. Op veel TriViascholen vinden boventallige
benoemingen plaats om ervoor te zorgen dat bij
pensionering of uitval een vervanger beschikbaar is.
Daarnaast spannen we ons in om binnen TriVia het
beroep van leerkracht zo aantrekkelijk mogelijk te
laten zijn, o.a. door scholen op veel gebieden ruimte
te geven eigen keuzes te maken, leerkrachten
inspraak
te
geven,
de
middelen
voor
werkdrukverlichting volledig in te zetten en de
administratieve last zo beperkt mogelijk te houden.
We hopen daarmee te bereiken dat leerkrachten zich
erkend voelen in hun professionaliteit en ruimte en
eigenaarschap ervaren. Dat komt de werkbeleving en
uiteindelijk ook het imago van het beroep van
leerkracht ten goede.
Als team staan we hier achter en willen we u langs
deze weg laten weten dat we met plezier ons werk
doen en ons volledig inzetten voor uw kinderen.
Tegelijk willen we benadrukken dat ons onderwijs
wel onder een enorme druk staat. Het is noodzakelijk
dat het kabinet investeert in het onderwijs en in de
toekomst van uw kinderen.

Agenda
11 februari
13 februari
13 februari
14 februari
17 februari
19 februari
20 februari
21 februari
22 februari

excursie naar de Wielewaal groep 5/6
groep 8 naar Oosterlicht College
rapport mee
groep 7/8 naar de Schouw in Lopik
rapportgesprekken middag
VIP ochtend
rapportgesprekken middag en avond
Studiedag team alle kinderen vrij
start voorjaarsvakantie

Hartelijke groet namens het Immanuelteam,
Henry van Beusekom

