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Kerstvakantie 25 december
t/m 5 januari
Leerling vrije dag 2 februari
Leerling vrije middag 12
februari
Voorjaarsvakantie 26 februari
t/m 2 maart
Leerling vrije dag 5 maart
Leerling vrije middag 29 maart
Paasvrij 30 maart t/m 2 april
Meivakantie 27 april t/m 11
mei
Pinkstervrij 21 mei
Leerling vrije dag/suikerfeest
15 juni
Leerling vrije dag 18 juni
Zomervakantie 20 juli t/m 31
augustus

Staking 27 juni 2017
Bij de nieuwsbrief zit een ouderbrief vanuit het bestuur
ASG die meer informatie geeft over PO in actie, met
het verzoek aan u om deze te ondersteunen. Op
dinsdag 27 juni zullen onze deuren om 9.15 uur open
gaan op beide locaties. De lessen starten dan om 9.30
uur.

Personeel
Vorige week melden wij over
de wisselingen in ons team.
We hebben toen nog niet de
naam van Tjitske Hoogland
verteld. Zij komt ons team
versterken.
Een uitbreiding van uren zijn
naar juf Ineke gegaan. Zij zal
volgend jaar naast intern
begeleider ook les gaan geven
op onze school.

BSO verzoek
Incidenteel hebben wij een continurooster wanneer
wij met de kinderen een buitenschoolse activiteit
hebben. De diverse BSO’s proberen hier atijd
fantastisch op in te spelen bij het ophalen van de
kinderen op een ander tijdstip. U dient dit echter wel
zelf aan de BSO van de kinderen door te geven.

Auditie groep 5 en neo 2
Groep 5 van juf Dorota en Neo groep 5, 6 en 7 hebben
afgelopen dinsdag een hele leuke dag gehad met hun
audities voor ‘Meer Muziek in de Klas’. Een uitgebreid
verslag volgt in het volgende flierefluiternieuws.

Herhaald verzoek
groepen 3
Wij zijn op zoek naar spelletjes
met letters en woorden. Heeft
u nog Mini Loco, Piccolo of
Maan Roos Vis spelletjes die u
niet gebruikt? U maakt ons
daar erg blij mee.

Vakanties en vrije dagen volgend
schooljaar
1e schooldag 4 september
Leerling vrije dag 29 september
Herfstvakantie 23 oktober t/m 27 oktober
Leerling vrije dag 8 november
Leerling vrije dag 20 november
Sinterklaas continu rooster 5 december
Leerling vrije middagdag 22 december
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26 juni
Studiedag
leerlingen vrij
27 juni
PO in actie de
schooldeuren
gaan open om
9.15 uur.
30 juni
Schoolreisje
Groep
3/4/5/6/7
12 juli
juffen en
meestersdag
21 juli
Leerlingen
middag vrij
start
zomervakantie.

datum
betreft

14 juni 2017
PO in actie

Beste ouders/verzorgers,
Al geruime tijd maken leerkrachten en directeuren van basisscholen in het hele land zich
ernstige zorgen over de toekomst van goed primair onderwijs. De leerkrachten van de
actiegroep ‘PO in actie’, de vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-raad willen deze zorgen
onder de aandacht van de politiek brengen.
De actiegroep heeft een zogenaamde ‘prikactie’ aangekondigd. Deze actie houdt in, dat op
27 juni de scholen een uur later open gaan dan normaal. De Almeerse Scholen Groep (ASG) is
aangesloten bij de werkgeversorganisatie PO-raad en staat achter deze actie.
Waarom staat de ASG achter deze actie?
Met deze actie wordt politiek Den Haag opgeroepen om in een regeerakkoord
extra geld vrij te maken voor primair onderwijs. De enorme werkdruk en de lage salarissen in
het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten
zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we
nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan
groeien.
Niets doen is geen optie. Het is vijf voor twaalf.
De actie is lastig, maar valt in het niet als we straks geen leerkrachten meer hebben.
We willen u vragen om ook uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de
gevolgen van het lerarentekort voelen en als we nu niet als één front laten horen dat we ons
zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer
aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en
komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.
Wat u kunt doen
U kunt de actie steunen door de petitie te ondertekenen op www.pofront.nl.
We begrijpen goed dat deze actie voor sommige ouders/verzorgers lastig is. Toch verzoeken wij
u om voor dit uur zelf opvang te organiseren (bijvoorbeeld via uw BSO of als collectief van
ouders). Wanneer uw kind naar de voorschoolse opvang gaat, houdt u er dan rekening mee,
dat u een uur extra opvang regelt.

Een aantal scholen van de ASG heeft in de week van de actie een lesvrije week. Een uur later
naar school heeft dus geen gevolgen voor de leerlingen van die scholen. Wel kunt u solidair zijn
door ook de petitie te tekenen.
Wij vertrouwen op uw begrip en rekenen op uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Namens de Almeerse Scholen Groep,

mevrouw drs. I.W. Verheggen
voorzitter College van Bestuur

