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Agenda
14 mei
21 mei
30 mei

mei 2018

Weer naar school
2e Pinksterdag
Stakingsdag

Mini theater 11.30 -12.00 uur

23 mei

groep 5 & 1

Gefeliciteerd Greetje & Jeroen

Algemeen

Afgelopen week is Greetje getrouwd.
Ze trouwde in het mooie kerkje op de heuvel en had de kinderen van groep 5 en 6
gevraagd een aantal liedjes te zingen tijdens de kerkdienst. Dat deden ze dan ook vol
overgave. Het klonk prachtig.
Daarna was de kinderreceptie, er was wat lekkers voor elk kind. Daar hebben de
kinderen nog gezongen en gedanst op een aangepast liedje van K3. (Het filmpje is terug
te vinden op FB en op de website onder foto’s en dan huwelijk Greetje en Jeroen)
Alles liep een beetje uit en dus moesten Greetje en Jeroen als een speer naar Elst voor
het feest.
Greetje had het hele team uitgenodigd, dus met zijn allen gingen we ook richting Elst.
Natuurlijk konden we het niet laten Greetje een beetje te plagen met een ludiek stukje.
We hebben met elkaar een erg gezellige avond gehad, opeens in een andere setting dan
we gewend zijn. Fijn is het dan te ontdekken dat we het dan ook goed kunnen vinden
met elkaar!
‘Bedankt voor alle lieve woorden, kaartjes en mooie cadeautjes. De aanwezigheid van de
kinderen heeft deze dag extra glans gegeven.’
Vriendelijke groeten Greetje & Jeroen

Namens het hele team van Airborneschool een fijne vakantie!
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Over het team
Momenteel zijn er twee teamleden gedeeltelijk ziek. Zowel Greetje als Margreeth werken
gedeeltelijk. Momenteel zit daar nog geen verandering in. Dat betekent dat Greetje nog
steeds op maandag en dinsdag in groep 6 staat en Margreeth op woensdag en vrijdag in
groep 4.
De vervanging van Margreeth verloopt prima. Misschien heeft u al kennis gemaakt met
Saskia & Carla, de vervangende intern begeleiders. Wij zijn blij dat zij het zo goed
oppakken.
De vervanging van Greetje in groep 5 gebeurt door Hielke. Hielke werkt eigenlijk 4 dagen
en is gestart met de opleiding Bewegingsonderwijs. Het plan was dat hij op vrijdag een
aantal stagelessen gym zou geven. Dat is nu lastig, omdat hij zelf voor de groep staat.
Om dit op te lossen doen we het volgende:
Hielke geeft elke vrijdagochtend de groepen 5 t/m 8 gym en staat dus niet voor de
groep.
Arjanne neemt, tot aan de zomervakantie de vervanging van groep 5 op zich.

Staken
Woensdag 30 mei. De staking voor onze provincie staat gepland. Wij staken mee.
Hieronder leest u een brief, geschreven door onze directeur van Trivium, dhr H. van Dorp
Ook namens Trivium willen we kort ingaan op een eventuele staking op 30 mei a.s. van het
onderwijspersoneel. Is staken nog wel gerechtvaardigd nu het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen (OCW) heeft toegezegd dat er miljoenen zullen worden geïnvesteerd in het Primair
Onderwijs?
In de eerste plaats relativeren we de toegezegde investeringen tegen de achtergrond van de
onthutsende discussie, die momenteel in de Tweede Kamer plaats vindt met betrekking tot het
afschaffen van de dividend belasting voor grote bedrijven. Een maatregel die jaarlijks structureel
anderhalf miljard (!) kost. Een belangrijk motief om deze maatregel te nemen was behoud van
werkgelegenheid in Nederland. Met alle respect, goed onderwijs, ontwikkeling en toekomst van
duizenden jonge leerlingen vinden we zeker een dergelijke investering waard.
Een tweede reden om de staking door te zetten is het bericht dat we afgelopen week ontvingen. Op
dit moment vinden de onderhandelingen over de nieuwe CAO plaats. Aan tafel zitten
vertegenwoordigers van de vakorganisaties, PO-Raad en het Ministerie OCW. Daar is bij de CAO partners door OCW neergelegd dat, indien er voor 1 juli a.s. geen nieuwe CAO is, minister Slob de
toegezegde investering voor 2018 terug trekt en deze pas in 2019 beschikbaar stelt. Eenzelfde truc
is ook toegepast bij de investering in het Primair Onderwijs destijds in het kader van Actieplan
Leerkracht in Nederland. Als gevolg daarvan sloot onze exploitatie in dat boekjaar af met een fors
negatief exploitatiesaldo.
Als laatste punt het volgende. Per 1 januari 2018 zijn de premies van het ABP, het Participatiefonds
en het Vervangingsfonds (beiden instellingen van OCW) met in totaal 3,75% verhoogd. Voor
Trivium leidt dit voor 2018 tot een kostenstijging van ongeveer € 375.000. Het is gebruikelijk dat
OCW een dergelijke kostenstijging vergoedt aan de schoolbesturen. Afgelopen week ontvingen we
bericht van OCW dat de subsidie voor personele kosten zo waar verhoogd wordt met 0,29%. Voor
Trivium betekent dit een compensatie van € 29.000. Ten opzichte van de kostenstijging van €
375.000 is dit een onverantwoorde compensatie. Een leerkracht kost op jaarbasis € 65.000 incl.
werkgeverslasten. Als er geen verdere compensatie komt, betekent dit een terugloop van
werkgelegenheid bij Trivium van ruim 5 fte. Hoezo, investeren in het Primair Onderwijs? Dit lijkt
meer op de bekende sigaar uit eigen doos!

Wij sluiten de deuren op woensdag 30 mei. We zijn ons nog aan het beraden op hoe wij
deze ochtend invullen. Daar hoort u later meer over.
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Update
Eerder hebben we u laten weten dat de sfeer en de groepscohesie in groep 5 niet goed
was en dat we een actieplan hebben opgesteld om dit te verbeteren.
In de afgelopen maand is er heel veel aandacht geweest voor ‘het positief met elkaar
omgaan’. Naast lessen over pesten en welke rollen daarbij horen zijn ook de pauzes
anders ingericht waardoor kinderen met elkaar spelen. (gouden regel: niemand speelt
alleen.) De kinderen uit de klas kennen de begrippen opstekers & afbrekers en weten wat
dit met je kan doen. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke taal met bijbehorend
gedrag, waar iedereen straks op terug kan vallen.
We zien meer rust in de klas en kinderen tonen meer begrip voor elkaar. Het gaat nog
wel eens mis, we zijn echter op de goede weg!
We hebben gemerkt dat deze hele situatie sommige ouders bezighoudt. Dat snappen wij,
het houdt ons ook bezig. We willen u vragen dat, wanneer u over de groep (of over
kinderen) praat, dit constructief/ positief te houden.
Als u meer wilt weten, kunt u altijd terecht bij Arjanne.

Schoolfotograaf
U heeft vorige week de inlogcode gekregen. Vergeet u niet de foto’s te bestellen?
Mocht u onverhoopt uw inlogkaart niet meer hebben? U kunt uw inlogcode opvragen bij
Arjanne.

Zwemkampioenschappen
Het team van Max, Jelle, Lieve, Shannon, Anne en Gijs is door naar de nationale
schoolzwemkampioenschappen. Deze vinden plaats op 23 juni in Alblasserdam!
Dat hebben ze heel goed gedaan!
Ook het andere team heeft goed gezwommen. Het was een gezellige, en warme, middag.
Alle ouders bedankt voor jullie hulp.
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Jarig in mei en welkom aan…

8
10
13
14
21

Noamy uit groep 7
Kai uit groep 4
Marjoleine
Jack
Isabel uit groep 7
Djelena uit groep 4

23
25

Youp uit groep 2
Danisch uit groep 2
Joas uit groep 8
Duuk uit groep 8

Welkom aan….
Joris v.d.
Garde

Jelle
Geelkerken

Oproep!
Heeft u affiniteit met lay-out, teksten en de school?
Juf Marjoleine wil met een kinderredactie een schoolkrant maken.
Welke ouder wilt haar daar bij helpen?
Meld u zich gauw aan!
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