Extra editie
Afsluiting thema: ‘Met elkaar vieren wij…’
Groepen 1-2
Op woensdag 23 mei wordt er in elke kleutergroep een klassenfeest georganiseerd.
Iedere groep bedenkt zelf het thema en inhoud van deze ochtend, meer informatie volgt.
Op vrijdag 1 juni om 8.45 uur sluiten wij ons thema: “Met elkaar vieren wij” af door
middel van een dans-estafette.
Het zou leuk zijn als u komt kijken. De estafette zal
plaatsvinden in de hal van de school.
U mag, wanneer u uw kind naar de klas heeft gebracht,
al plaatsnemen op de tribunes. Per leerling mogen er
maximaal 2 personen komen kijken.
Groepen 3-8
Ons derde thema is alweer in volle gang. In alle groepen
wordt druk gewerkt aan het thema 'met elkaar vieren wij...'.
De afsluiting doen we graag met ouders, deze staat gepland op woensdag 30 mei.
Vanwege de staking op 30 mei zal de geplande afsluiting van thema 3 verplaatst worden.
Noteert u vrijdag 1 juni alvast in uw agenda? Na de meivakantie volgt nadere
informatie over de wijze waarop de afsluiting plaats zal vinden.

Staken
Zoals u weet gebeurt er op dit moment veel in onderwijsland. Graag willen we u op de
hoogte houden van de komende acties en waarom het team van Het Festival actie voert.
De actiegroep PO in Actie, waar inmiddels zo’n 45.000 leerkrachten bij aan zijn gesloten,
heeft in maart 2017 een manifest opgesteld (in samenwerking met de vakbonden en de
overkoepelende organisatie PO- raad, namens de verschillende besturen).
De eisen die gesteld werden, waren 500 miljoen voor werkdrukverlaging en 900 miljoen
voor salarisverhoging.
Op 4 oktober 2017 lekte uit dat het kabinet 500 miljoen klaar had staan voor het
verlagen van de werkdruk in het onderwijs. Helaas bleek dit op 10 oktober in het
regeerakkoord anders.
Voor 2018 is er slechts 10 miljoen gereserveerd om de werkdruk aan te pakken. Een
druppel op een gloeiende plaat. Het “beloofde” bedrag van 500 miljoen, blijkt in
werkelijkheid 430 miljoen te zijn en dit volledige bedrag komt pas in 2021 beschikbaar.
Dit is echt veel te laat, tegen die tijd zullen er al bijna 5000 fte tekort zijn in het
onderwijs.
Dat betekent dat er in 2021 zo’n 115.000 kinderen in Nederland zonder leerkracht zullen
zitten. In 2025 zal dit getal zelfs al opgelopen zijn tot 230.000 leerlingen!

De vraag voor de salarisverhoging heeft hier ook mee te maken. We zien dat er een
groot verschil (tot ruim 20%) is tussen de salariswaardering van een leerkracht PO
(primair onderwijs) en VO (voortgezet onderwijs). Dit, terwijl we eenzelfde hbo-opleiding
hebben gevolgd en vergelijkbare verantwoordelijkheden en taken hebben.
Dit maakt dat er op dit moment te weinig studenten kiezen voor het beroep leerkracht
PO. Ook stappen er leerkrachten over van het PO naar het VO.
Deze ontwikkelingen komen het lerarentekort niet ten goede. Er ligt op dit moment een
bedrag van 270 miljoen hiervoor, absoluut niet genoeg.
De gemiddelde fulltime leerkracht werkt bijna 1 dag per week over. Ook deze
ontwikkelingen komen de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede.
Wij begrijpen dat een dag staken voor u als ouder wellicht wat ongemak kan opleveren.
Deze acties zijn ook zeker niet bedoeld om u als ouders in een lastig parket te brengen.
Het gaat ons echt om de toekomst van uw en onze kinderen. Het is nu of nooit, nu
moeten we doorpakken! Wij hopen dan ook op uw steun te kunnen (blijven) rekenen.
Wij zullen op woensdag 30 mei 2018 opnieuw de deuren sluiten en zullen staken voor
de toekomst van het onderwijs!
Met vriendelijke groet,
Team Het Festival
met ondersteuning van bestuur OOZ en PO in actie.
Dick Bremmer- directeur

Onderhoud Wilgenburcht op Park de Stadshoeve
Groep 7b heeft dinsdag 13 maart geholpen met het terugvlechten en onderhouden
van onze tunnel van de Wilgenburcht bij Park de Stadshoeve!

Activiteiten in de meivakantie
Op woensdag 2 mei is het weer Stadshoeve Aktief van 14.00 – 17.00 uur!
StadshoeveAktief is een actieve middag voor kinderen van 6 tot 12 jaar uit
Stadshagen die kennismaken met leuke avontuurlijke en leerzame vernieuwde
activiteiten. Activiteiten zoals Longboarden, Bamboogames, NerfCombatGames,
Geohiking, AdventureRopeGames, Powerkiting en ParaBracelletMaken.
Voor 6,- euro per kind kan je deelnemen aan deze activiteiten onder begeleiding van
Macventure sports.
Kom op woensdag 9 mei vanaf 14 uur naar Park de Stadshoeve en bouw je eigen
dier van hout. Onder begeleiding van onze vrijwilligers kun je voor €4 een
bouwpakket van een dier naar keuze in elkaar zetten. Ben je handig en vind je het
leuk om te puzzelen, sluit dan gezellig aan! En mocht je je dier nog een kleurtje willen
geven, dan hebben we ook nog verf. De activiteit is tot 16 uur, na 15:30 uur starten
we niet meer met nieuwe aanmeldingen.

De bouwpakketten zijn naar onze inschatting geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
Uiteraard kunnen jongere kinderen met hulp van een volwassene ook aan de slag.

