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Ouderavond kanjertraning

Staking

Nog heel even en dan gaan we genieten van 2 weken meivakantie. Een fijn vooruitzicht!
Het is goed rusten, na hard werken…en dat is ook zeker binnen ons onderwijsteam APT
gebeurd!
De afgelopen maand was voor onze groepen 8 een spannende, in verband met de Citoeindtoets. Hoe je het ook wendt of keert, dat blijft een bijzondere toets voor de kinderen.
Om groep 8 in alle rust en zo optimaal mogelijke omstandigheden de toets te kunnen laten
maken, hebben vele leerkrachten van ons team zich extra ingezet. Dat deden zij ook als er
door ziekte een collega uit viel en er geen vervanging was. Door een extra dag te werken, ook
op een andere locatie, werd voorkomen dat er kinderen naar huis moesten worden gestuurd.
Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het soepel laten verlopen van kwalitatief goed
onderwijs kenmerkt de kracht van het onderwijsteam APT. Een mooie krachtige samenwerking, op teamniveau, tussen de 3 locaties. Wat mij betreft een groot compliment aan onze
leerkrachten!
Dat de leerkrachten een signaal af willen geven naar de overheid als het gaat om het lerarentekort en de werkdruk is begrijpelijk. Op woensdag 30 mei zullen onze locaties dan ook gesloten zijn in verband met de lerarenstaking. Wij vragen hiervoor ook uw begrip.
Na de meivakantie beginnen we aan het laatste stukje van het schooljaar. De groepen 8 gaan
op kamp, naar Ommen, Texel en Schiermonnikoog. De groepen 1 t/m 7 gaan op schoolreis.
Gezellige, sociale activiteiten, want ook het samen beleven is van belang.
Verderop in deze nieuwsbrief kunt u de planning van de activiteiten in mei alvast terug vinden.
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In het kader van het huisvestingstraject is ook deze maand weer een en ander te melden.
De werkgroep Wijhe heeft 2 goede ouderavonden gehad, op zowel de Peperhof als op de Tellegen. Ouders ontvangen de plannen enthousiast. De werkgroep gaat binnenkort een positief
advies uitbrengen naar de projectgroep. Dat betekent dat zij de 2 e fase van het traject in kunnen gaan om van nu nog 2 openbare scholen in Wijhe, 1 nieuwe krachtige school te ontwerpen
met een concept dat klaar is voor de toekomst en nog beter aansluit op de behoeftes van de
leerlingen.
In Olst hebben recent de ouderavonden plaats gevonden. De aanwezige ouders op Ter Stege
waren enthousiast over de gepresenteerde plannen, ze hebben vertrouwen uitgesproken in de
route die bewandeld wordt en kijken uit naar het vervolg. De werkgroep kan dus verder in het
onderzoek naar de samenvoeging van de 3 openbare scholen in Olst tot 1 krachtig nieuw concept.
In Wesepe is een drukbezochte inloopavond voor de dorpsbewoners geweest. Een duidelijk
signaal is, dat nagenoeg iedereen in Wesepe het er over eens is dat de school en kinderopvang
onlosmakelijk met het dorp Wesepe zijn verbonden en onderdeel uit moeten gaan maken van
een eventueel te realiseren multifunctionele accommodatie. Dat geeft energie en vertrouwen
om ook hier verder te gaan in het onderzoek dat onder regie van Plaatselijk Belang plaats
vindt.
In alle drie de kernen hele mooie, kansrijke ontwikkelingen. Elk op zijn eigen wijze, maar met
de overeenkomst dat we op alle plekken kwalitatief goed en duurzaam onderwijs voor de toekomst willen waarborgen, omdat we de kinderen dat gunnen en zij dat verdienen.
Tot slot wens ik u allen een fijne meivakantie, hopelijk zit het weer een beetje mee, zodat we
allemaal van een welverdiend zonnetje kunnen genieten. Wat u ook gaat doen of waar u ook
bent; heb het goed en geniet!
Hartelijke groet,
Jantien Blankhorst-Hartkamp
Directeur onderwijsteam
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Ouderavond kanjertraining
Op donderdag 17 mei wordt er voor u een gezamenlijke ouderavond georganiseerd door OBS A. Bosschool,
De Peperhof en Ter Stege, in samenwerking met de Kanjertraining.
Wij zijn een “Kanjerschool” en wij willen ouders daar nadrukkelijk bij betrekken. Want het is belangrijk dat
u als ouder geïnformeerd bent over onze spelregels en werkwijzen en hoe u daar thuis mee kunt omgaan.
De avond wordt geleid door een trainer van Stichting Kanjertraining.
Datum: donderdag 17 mei 2018
Tijdstip: start programma om 19.45 uur, einde om uiterlijk 22.00 uur
Locatie: OBS Ter Stege, Ter Stegestraat 23, 8121 XB te Olst
Vanaf 19.30 uur heten wij u van harte welkom met een kopje koffie of thee.
Staking
Er is dit keer geen stakingsdag waarop alle provincies tegelijk staken, maar er is door de bonden een estafettestaking aangekondigd. Een aantal provincies heeft al gestaakt. Op woensdag 30 mei zijn de provincies
Overijssel en Gelderland aan de beurt. Leerkrachten en onderwijsondersteuners uit het basisonderwijs in
deze twee provincies leggen dan het werk neer. Over de wijze van staken krijgen we nog verder bericht,
maar u dient er wel rekening mee te houden dat de school op woensdag 30 mei dicht is! De partijen van
het PO-front, tekenden een jaar geleden het manifest voor minder werkdruk en meer salaris. Inmiddels ligt
er een werkdrukakkoord van het PO-front met het kabinet, waardoor elke school er volgend schooljaar een
substantieel bedrag bij krijgt voor werkdrukverlichting. Op het gebied van salarissen komt de regering niet
tegemoet aan de eis van 900 miljoen euro. Voor het loon is slechts 270 miljoen euro beschikbaar. Het gat
dichten tussen salarissen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs is belangrijk om werken in het
po aantrekkelijk te maken en te voorkomen dat de huidige leraren een overstap maken naar het
bedrijfsleven. Ook is het essentieel dat de instroom op pabo’s groter wordt om er voor te zorgen dat er ook
in de toekomst genoeg leraren zijn om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden aan alle leerlingen.
Schoolfotograaf
Dinsdag 15 mei komt de schoolfotograaf weer portret en groepsfoto’s maken. Ook worden de broertjes en
zusjes van de na schoolgaande kinderen op de foto gezet. Het gaat enkel en alleen om de broertjes en zusjes, dus geen neefjes, nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes,
Oud papier
In februari is er voor 400 euro aan oud papier ingezameld!!! Fantastisch weer. De volgende inzameling zal
op zaterdag 2 juni zijn.
Wandelvierdaagse
Nogmaals de tijden dat u uw kind(eren) kunt opgeven voor de wandelvierdaagse .
maandag 23 april van 12.00 uur tot 12.15 uur
woensdag 25 april van 8.15 uur tot 8.30 uur
woensdag 25 april van 12.00 uur tot 12. 30 uur
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Wat zit eraan te komen
30 april t/m 11 mei

Vakantie

14 mei

Hoofdluiscontrole

21 mei

2e pinksterdag, alle kinderen zijn vrij

29 mei t/m 1 juni

Wandelvierdaagse

30 mei t/m 1 juni

Groep 8 op schoolkamp

30 mei t/m 1 juni

Onderbouw vrij

30 mei

Stakingsdag, alle kinderen vrij

Jarigen
De jarigen van mei.
Hiep hiep hoera! Gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!
5 mei

Aya Alhamoud Alkal

groep 2

8 mei

Hailey Gerrits

groep 1

22 mei

Mikay Dul

groep 1

26 mei

Siebe Meereboer

groep 3

31 mei

Nimm ten Brinke

groep 3
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