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Agenda
MEI

JUNI

8.
controleweek hoofdluis
11. schoolreis groepen 1 t/m 7
15. Toverlaarstalentweken
t/m 31 mei
18. OV
19. Groep 2 vrij
24. GMR
25. Hemelvaartsdag;
alle leerlingen vrij
26. alle leerlingen vrij
29. MR
30. oudergesprekken facultatief
groepen 1-2
31. fietsparcours groepen 3 t/m 6

2.
5.
6.
12.
16.
19.
23.
26.
27.
28.
29.

INFO

30.

Groep 2 vrij
2e Pinksterdag
Start project “Lentekriebels”
(t/m 15 juni)
t/m 15. Avondvierdaagse
studiedag
Alle leerlingen vrij
t/m 21. Schoolkamp groep 8
Groepen 1-2A en 1-2B zijn vrij
fietsparcours groep 2
MR
OV
Sportdag groepen 1 t/m 8
2e rapport
Schoolfeest
studiedag
Alle leerlingen vrij

Jarig deze maand:
Juf Karin
Juf Marie-José

Jarig deze maand:
Juf Fatima
Juf Lotje
Meneer Rob

Van harte gefeliciteerd!

Proficiat!
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PO in Actie

Beste ouders,
Het onderwijs in Nederland staat in de top 10 wereldwijd. Dat komt doordat ons onderwijs verzorgd wordt door goed opgeleide, professionele leerkrachten in het basis
- en voortgezet onderwijs. De opleidingen voor leerkrachten in het basisonderwijs
(pabo) en die van tweedegraads leerkrachten in het voortgezet onderwijs zijn gelijkwaardig, betekenisvol en allebei op hbo-niveau. We voeren dan ook allemaal dezelfde titel: Bachelor of Education. Lesgeven op een basisschool of op een school
voor voortgezet onderwijs kent een vergelijkbare complexiteit en de verantwoordelijkheden zijn even groot.
EER L IJK S AL AR IS

Waarom wordt een leerkracht in het basisonderwijs dan zoveel slechter betaald?
Het verschil loopt in de levensfases dat het echt belangrijk wordt (hypotheek, studerende kinderen) op tot honderden euro’s netto per maand.
De enige verklaring voor dit verschil is dat het historisch zo gegroeid is en dat leerkrachten in het basisonderwijs niet uitblonken in het opkomen voor hun rechten.
Maar daar is verandering in gekomen. Wij eisen nu een gelijkwaardige, eerlijke beloning voor onze belangrijke en maatschappelijk gewaardeerde inspanningen.
D AT DO EN W E N IET AL L EEN VOO R O NSZ ELF .

De pabo’s krijgen steeds minder aanmeldingen omdat jonge, talentvolle mensen
het basisonderwijs inmiddels geen roeping meer vinden en kiezen voor beroepen
van minder maatschappelijk belang, maar met een veel beter perspectief. Daarom
is er nu al een tekort aan leerkrachten en dat dreigt uit te groeien tot een tekort van
ongekende proporties. U heeft er vast al mee te maken gehad; een zieke leerkracht, geen vervanging, klassen verdeeld of naar huis gestuurd. Dat tij moeten we
keren.
WE WILLEN ONS WERK GOED KUNNEN DOEN.

In het basisonderwijs is de werkdruk hoog. Het percentage burn-outs is in het basisonderwijs het hoogst met 21%, terwijl het gemiddelde van alle werknemers 14%
is. Dit zou helemaal niet hoeven als bijvoorbeeld bij de invoering van Passend Onderwijs, ook de middelen om dit mogelijk te maken zouden zijn geleverd. Daarom
eisen wij nu alsnog kleinere klassen en meer handen in de klas. Niets is zo frustrerend voor een leerkracht om keer op keer te ervaren dat het nagenoeg onmogelijk
is om ieder kind tot zijn recht te laten komen door de groepsgrootte en het gebrek
aan personeel. Dat de Inspectie van het onderwijs concludeert dat er talent verloren
gaat verbaast ons niet, maar frustreert ons wel.
Daarnaast hebben veel leerkrachten te weinig tijd om zich, als de kinderen naar
huis zijn, bezig te houden met waar het echt om gaat; lesvoorbereidingen bijvoor2

beeld of overleg hoe het nog beter kan. Een leerkracht wordt vaak geacht heel zijn
doen en laten op papier te verantwoorden. Dat vinden we zonde van de tijd en het
vreet kostbare energie.
38.000 L EER KR AC H T EN Z IJN VER ENIGD IN PO IN AC T IE.

We eisen een flinke investering in het basisonderwijs, voor kleinere klassen, meer
handen in de klas en een eerlijk salaris. Het is vijf voor twaalf dus het is nog niet te
laat, maar het moet nu gebeuren. Daar zijn ook onze sociale partners het over eens.
We trekken samen op met de vakbonden en de werkgeversorganisaties. Veel
schoolbesturen scharen zich achter hun leerkrachten. Ons doel is om onze eisen
naar tevredenheid vertaald te zien in het aankomende regeerakkoord. Hier zijn onze
onderhandelaars en de sociale partners druk mee bezig.
ST AK EN ?

Er is een reële kans dat die vertaling er niet komt. Dan zien wij geen andere mogelijkheid dan te gaan staken. Daarmee stellen we u en onze leerlingen voor een probleem. Dat beseffen we heel goed maar toch rekenen we op uw begrip en misschien wel op uw steun, want samen staan we nog sterker in onze eisen.
Wilt u ons steunen, meldt u zich dan aan bij de oudergroep van PO in actie.
Met vriendelijke groet,
Paul de Brouwer, Brenda Benne-Saleh, Thijs Roovers, Esther van der Knaap, Jan
van de Ven, Desiree Vuijk, John Bloemscheer, Atke Wegerif, Mark Mieras
Leerkrachten basisonderwijs
namens de 38000 leden van PO in actie
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KONINGSONTBIJT
Op vrijdag 21 april
hebben we met alle
kinderen van De Toverlaars samen aan
het Koningsdagontbijt gezeten. Een
feestelijk begin van
deze dag.

Ook groep 5B vond
het super!

MOVE TEGEN PESTEN
Na het ontbijt hebben we onder leiding van Martijn en Claudia meegedaan aan de enige echte “Move tegen pesten”.
Een sportieve activiteit die heel goed past bij de Koningsdag en een hele
mooie boodschap voor iedereen: Wij zijn tegen pesten!
https://www.facebook.com/movetegenpestenettenleur/
Op onze eigen facebookpagina staat een
filmpje, waarop je
nog beter kunt zien
hoe geweldig de kinderen hebben gedanst. TOP!

De 2e locatie van de
7 waar vandaag gedanst werd in EttenLeur
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Nieuws vanuit de OV
Met de volgende vakantie voor de deur willen we jullie een update geven over
waar wij ons de (alweer) laatste maanden van het schooljaar mee bezig houden.
We kijken terug op een erg leuk feest voor alle leerkrachten op de Toverlaarsdag. Het was een geslaagd feest waarbij de leerkrachten verwend zijn en de
klassen een leuke en gezellige (spelletjes) ochtend hebben gehad.

De Jumbo Spek je Kas actie is inmiddels afgelopen.
Het exacte bedrag wat het heeft opgeleverd horen we zaterdag 22 april. Maar
de laatste tussenstand was dat het rond de € 500,- was.
Dit is een zeer mooie opbrengst. We willen dan ook alle ouders die hier aan bij
hebben gedragen hiervoor bedanken.
Via FB en de volgende Info zullen we u informeren over het eindbedrag en hoe
we het bedrag uiteindelijk aan de diverse knutsel materialen zullen gaan besteden.

Alle foto’s van de activiteiten zijn weer terug te vinden op de website van school
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Op woensdag 12 april hebben de kinderen uit groep 1&2 het oversteek parcours
gelopen.
Alle kinderen hebben het erg goed gedaan!

Naast terugkijken zijn wij natuurlijk ook vooruit aan het kijken.
De donderdag na de meivakantie staat gelijk de schoolreis op de planning.
De jongste groepen gaan weer een dagje klimmen en klauteren bij Pukkemuk in
Dongen
Groep 3 & 4 kan zich uit gaan leven bij DippieDoe in Best
En de groepen 5, 6 & 7 kunnen alle attracties van Toverland in Sevenum gaan
verkennen
Informatie over de schoolreizen per groep zijn inmiddels verspreid
Ook de werkgroep AVOND4DAAGSE 2017 is begonnen met de voorbereidingen
voor de avond4daagse. Deze zullen gehouden worden op 12 t/m 15 juni.
In de week na de meivakantie krijgen de oudste kinderen van het gezin de informatie hierover mee naar huis.
Dit jaar gaan we de inschrijving anders aanpakken. De inschrijving zal
plaatsvinden op school!
We zullen hiervoor 2 dagen reserveren. Meer informatie hierover zal in de brief
te vinden zijn.
Daarnaast heeft Achilles de starttijden 15 minuut verlaat.
2,5km start om 18:15uur, 5km start om 18:30u en 10km start om 18:00u.
Naast deze activiteiten staan dit schooljaar nog het fietsparcours voor de groepen 3-6 op het programma. Een eigen fietsparcours voor groep 2 en de sportdag & het school/eindfeest nog op het programma.
Hierover in latere Info’s meer informatie
Voor nu wensen we iedereen een leuke Koningsdag
en een hele fijne meivakantie toe.
Oudervereniging OBS De Toverlaars
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Project Kunstweken
Van 15 t/m 31 mei werken we schoolbreed aan het project Kunstweken tijdens de Toverlaarstalentweken. Onderstaand vind u alvast wat extra informatie.
Beeldende vorming is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Woorden en
cijfers zijn simpelweg niet genoeg om uit te drukken wie we zijn. Juist met
kunst leren kinderen zelf een oordeel te vormen en dingen te zeggen die anders
onbesproken blijven.
De Kunstweken is een vernieuwend educatief concept dat hier schoolbreed invulling aan geeft. Door kinderen kennis te laten maken met bijzondere kunstenaars als Van Gogh, Picasso of Mondriaan worden leerlingen in hun eigen werk
geïnspireerd.
Een prachtig kunstwerk
Einddoel van De Kunstweken is alle kinderen op eigen niveau een echt kunstwerk te laten maken. Eén werk dat hen zelf verrast, voldoening geeft en trots
oproept. En daarvoor gaat alles uit de kast. Alle kinderen krijgen vervolgens een
eigen Museumfolder waarmee ze eenvoudig hun eigen museum kunnen openen.
Een eigen museum
Echt uniek aan dit project is dat de kunstenaars allemaal ook een eigen museumpje op internet krijgen zodat IEDEREEN hun creatie kan zien! Met een paar
muisklikken nodigen de kinderen (en hun ouders) zelf de gasten uit voor deze
beveiligde digitale galerie.
Een echte museumshop!
Voor de echte liefhebbers ontbreekt uiteraard de museumwinkel niet. Hier is de
eigen kinderkunst vereeuwigd op allerlei leuke aandenkens te bestellen, zoals
een mok, placemats, stickers en wenskaarten. Alle kinderen die hun museum
geopend hebben, ontvangen een reproductie gedrukt op een wenskaart gratis.
Het is zeker niet verplicht om van deze mogelijkheid gebruik te maken; dat is
geheel vrijblijvend!
Samenwerking met Jeugdcultuurfonds
Het Jeugdcultuurfonds wil dat alle kinderen in Nederland lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen, ook kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18
jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen. Een
visie die volledig aansluit bij de werkwijze van De Kunstweken. Het Jeugdcultuurfonds en De Kunstweken werken daarom nauw samen. Bovendien wordt
een gedeelte van de opbrengsten uit de museumwinkels direct aan het Jeugdcultuurfonds gedoneerd. Met de aankopen in de museumwinkels wordt dus niet
alleen dit gratis Kunstproject mogelijk gemaakt maar tevens het werk van het
Jeugdcultuurfonds gesteund.
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De week van de lentekriebels Lessen over relaties en seksualiteit… is dat
nodig?
Uw zoon van vier vraagt of meisjes ook een piemel hebben. U hoort uw 11 jarige
dochter zeggen dat ze verliefd is. Uw 8-jarige scheldt iemand uit voor homo, maar
hij weet zelf eigenlijk niet wat dat is. Uw 12-jarige zoon heeft bij een vriendje op internet een pornosite gezien. Ouders en leerkrachten kunnen deze vragen en situaties
dagelijks tegenkomen, thuis en op school. Deze vragen en situaties hebben te maken
met de relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen.
Preseksuele ontwikkeling
De seksuele ontwikkeling start al bij de geboorte. Kinderen hebben ook seksuele gevoelens, maar die zijn tot de puberteit (als de hormonen actief worden) anders dan
die van volwassenen. Zo begint de (pre)seksuele ontwikkeling bij kinderen met het
ontdekken van het eigen lichaam. Hier hoort ook de ontdekking van geslachtsdelen
bij. Later komen vriendschap en verliefdheden centraal te staan. In de periode dat
uw kind op de basisschool zit maakt het grote lichamelijke veranderingen door. De
ene keer verlopen die geleidelijk en de andere keer met grote sprongen. Tegen het
einde van de basisschool start de puberteit.
Basisschool: te vroeg?
De basisschool kan in al deze ontwikkelingen een positieve rol spelen. Uw kind
brengt daar per slot van rekening veel tijd door. Relationele en seksuele vorming
binnen het basisonderwijs gaat verder dan informatie geven over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, respect, liefde, weerbaarheid, relaties en omgangsregels. Zaken waar u het thuis waarschijnlijk ook over
heeft, maar die ook op school ter sprake komen. Want op school, in de media, op
straat, thuis, overal komen kinderen in aanraking met onderwerpen die met relaties
en seksualiteit te maken hebben. School en ouders kunnen elkaar hierin vinden als
partners in de opvoeding.
De Week van de Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels is ontstaan om relationele en seksuele vorming in het
basisonderwijs te stimuleren. In het project wordt relationele en seksuele vorming op
een positieve en vrolijke manier onder de aandacht gebracht bij kinderen, scholen,
leerkrachten en ouders. Leerkrachten maken hierbij gebruik van het lespakket Kriebels in je Buik. De school wordt hierin ondersteund door de regionale GGD. Wilt u
een kijkje nemen in het lespakket? Bekijk de demolessen op www.kriebelsinjebuik.nl!
Wanneer?
De Week van de Lentekriebels vindt plaats van 6 tot en met 15 juni 2017.
Activiteiten
Elke dag wordt er in groep 1 t/m 8 een les gegeven over relationele en seksuele vorming die aansluit bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen in de verschillende groepen. Er wordt gebruik gemaakt van het digitale lespakket ‘Kriebels in je
Buik’ of het lespakket ‘Relaties en Seksualiteit’ bij de invulling van deze lessen.
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TRAINEN VOOR DE DIKKE BANDEN RACE
VAN DE PROFWIELERRONDE??
Wil je ook dit jaar weer meedoen aan de Dikke Banden Race op 13 augustus?
Wil je weer voor zo veel toeschouwers door het centrum van Etten-Leur gaan
racen? Of heb je dat nog niet eerder gedaan, maar zou je het wel dolgraag willen doen?
Je kunt daarvoor nu al flink gaan trainen door samen met je vader, moeder en
broertjes en zusjes mee te doen aan de Familietocht van 25 km die speciaal
voor jou wordt georganiseerd tijdens de Servais Knaven Toertocht op zondag 7
mei!
Je kunt dan samen met je familie lekker een stukje fietsen door de polders van
EttenLeur. Onderweg zijn er twee stops, bij de Menmoerhoeve en de Heidehoeve. Hier kun je natuurlijk even uitrusten en wat drinken, maar je kunt er ook
kijken wat daar allemaal voor jou nog meer te beleven valt.
Start en finish van deze mooie en gezellig tocht is bij HV Internos, Trivium 102
te Etten-Leur. Er is voldoende parkeergelegenheid en er is een bewaakte fietsenstalling zodat je na die 25 km ook op een gezellig terras bij HV Internos nog
gezellig iets met je ouders kunt drinken.
Inschrijving voor deze familie tocht is nu al mogelijk via:
www.servaisknavenclassic.nl maar je kunt je ook samen met je ouders op de
dag zelf inschrijven.
Alleen je ouders hoeven maar inschrijfgeld te betalen, jij mag gratis mee doen.
En je kunt je ook al opgeven voor de Dikke Banden Race van 13 augustus:
via de website: www.profwielerrondeetten-leur.nl
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