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Jarigen:
23 oktober
25 oktober

Oscar, 9 jaar
Yasmine, 10 jaar

27 oktober
28 oktober

Milou, 4 jaar
Vayen, 6 jaar
Sarah, 5 jaar

 Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!

Nieuwe leerling
Op 27 oktober wordt Milou 4 jaar en start dan officieel op het Talent. Wij wensen haar en haar
ouders een fijne tijd op onze school!

Algemeen

Brief van Henk over de staking
Datum: 22-09-2019

Betreft: Landelijke onderwijsstaking op 6 november 2019
Beste ouders,
Het kabinet heeft in de begroting, die op Prinsjesdag bekend is gemaakt opnieuw geen enkele
prioriteit gegeven aan de grote problemen van het lerarentekort.
Zoals u weet is het lerarentekort inmiddels uiterst nijpend geworden en inmiddels zo groot, dat de
kwaliteit van het basisonderwijs ernstig onder druk staat. De minister heeft zelfs al verklaard, dat
in sommige gevallen het toegestaan wordt, dat ouders dan maar hun kinderen thuis helpen met
behulp van online methodes.
Steeds vaker komt het voor, dat er geen vervangers zijn. Zelfs zijn er inmiddels veel scholen, die
te weinig vaste leerkrachten hebben om alle groepen te bemensen. Als er niets verandert, lopen
de tekorten snel verder op.
We vinden dit onacceptabel en we hopen, dat u dat als ouders ook vindt.
Goed onderwijs voor alle kinderen is een grondrecht en daar willen wij ons hard voor maken!
Het kabinet zal prioriteit aan het onderwijs en vooral het basisonderwijs moeten geven om dit
waar te maken. Salarisachterstanden ten opzichte van het voortgezet onderwijs moeten worden
ingelopen om er voor te zorgen, dat jonge leerkrachten en zij-instromers het mooie vak van
leerkracht in het basisonderwijs weer gaan kiezen. Instroom van heel veel nieuwe leerkrachten is
echt noodzakelijk! Nieuwe investeringen in het (basis)onderwijs moeten voorkomen, dat het
Nederlandse onderwijs afglijdt.
Ook de leerkrachten bij ons op Archipelschool het Talent kiezen ervoor om dat signaal
kracht bij te zetten en zullen meedoen aan de landelijke stakingsactie op woensdag 6
november. De school is die dag dus helaas dicht.

Dat is lastig voor u als ouder. Nog lastiger wordt het echter als er steeds vaker op onverwachte
momenten leerlingen naar huis moeten worden gestuurd, omdat er geen bevoegde leerkrachten
zijn. Nu al worden er (te)veel klassen naar huis gestuurd of verdeeld over andere klassen,
waardoor leerlingen niet het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben.
Misschien is het op onze school nog niet zo slecht gesteld, maar kijkt u vooral eens mee op
www.hetlerarentekortisnu.nl.
We hopen dat ouders de opvang van de kinderen zelf, met familie of met elkaar kunnen afspreken
en onderling kunnen regelen. Indien u echt in de problemen komt met de opvang van uw kinderen
dan horen we dat graag. Wij proberen dan met u mee te denken om een oplossing te vinden.
Wij vragen begrip voor onze actie én hebben ook begrip voor problemen waar ouders die dag
tegenaan lopen.
Vriendelijke groet,
Namens de leerkrachten
Henk Weemaes,
directeur Archipelschool het Talent

Afsluiting Kinderboekenweek
Op donderdagmiddag 10 oktober werd de kinderboekenweek afgesloten. De leerkrachten reikten
aan de winnaars van elke groep een gouden griffel en een gouden penseel uit. Hier ziet u de
bovenbouwbofkonten.

Waterpokken?

In verband met zwangere moeders op onze school: is er bij u in het gezin waterpokken? Meldt het
aub even bij de leerkracht. Beter voorkomen dan genezen

De karavaan van Nicole en Martin
Deze week doet de nomadische karavaan van Nicole en Martin Middelburg aan. Ze zijn hier op
uitnodiging van de jarige Vrije School, maar ook wij mogen ernaar toe.
De groepen 3 en 4 gaan op donderdag 24 oktober rond half 10 lopend naar de Nassaulaan, de
groepen 5 t/m 8 mogen op vrijdag. Zij vertrekken rond 10 over half 10 op de fiets van school.
Voor de begeleiding hebben we nog ouders nodig die de kinderen veilig heen en weer willen
brengen.U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.
Meer informatie kunt u vinden in een aparte bijlage bij weekbrief 8.

Jeelo
Het Jeelo project veilig verkeer is volop in bedrijf. Verkeersborden worden ontworpen, stoplichten
staan op rood of groen en fietsen worden gecontroleerd. Mocht u nog ideeën hebben over excursies
of gastsprekers, hier is het lijstje..
Groep 1 en 2

fietsenwinkel, wijkagent, bestuurder van een bus, tram, metro of trein, conducteur,
verkeersbrigadier, gemeente, ouder met beroep rond verkeer, verkeerspark, organisatie die
oversteek- of fietsvaardigheden traint, politie
Groep 3 en 4
fietsenwinkel, wijkagent, gemeente: verkeer en vervoer, wijkteam, politie, organisatie die
oversteek- en fietsvaardigheden traint
Groep 5 en 6
fietsenwinkel, wijkagent, gemeente: verkeer en vervoer, wijkteam, bestuurder van trein, tram,
metro of bus, verkeersslachtoffer, gehandicapte, milieuactivist, organisatie die lessen over de dode
hoek verzorgt, politie
Groep 7 en 8
fietsenwinkel, wijkagent, gemeente: verkeer en vervoer, verkeerskundige, bestuurder van een
voertuig, ov-reiziger, verkeersslachtoffer, gehandicapte, milieuactivist, organisatie die
verkeersexamen organiseert
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Vacature MR oudergeleding: inschrijving tot 1 november
Door het vertrek van Margo van den Oord, de moeder van Claire uit groep 8 2018-2019, is er een
vacature ontstaan in de MR.
Op dit moment bestaat de oudergeleding van de MR uit: Daniëlla Peterse de voorzitter en moeder
van Thom uit groep 8 en Ellen Alewijnse Hut, moeder van Sterre uit groep 5 en Tijn uit groep 1/2.
Er is dus een vacature voor het oudergedeelte van de MR, de organisatie binnen de school die zich
bezig houdt met de beleidsmatige kant. Om te zorgen voor wat spreiding over de groepen, willen
wij met klem ook de ouders van de lagere groepen uitnodigen om te solliciteren.
Dit kunt u doen tot 1 november door het sturen van een mail aan
daniëllapeterse@archipelscholen.nl. Mochten er meerdere ouders zijn die zich voor deze functie
opwerpen, dan dient er een verkiezing gehouden te worden. Dit zal uiterlijk voor de kerstvakantie
gebeuren.
Vindt u het fijn om mee te praten over het beleid en de organisatie van school, aarzelt u dan niet
en solliciteer!
Mocht u meer informatie willen over wat het inhoudt om MR lid te zijn, dan kunt u altijd voor uitleg
terecht bij Henk, de directeur van onze school.

Afspraak van de week
Een stille hal is een mooie werkplek en daar heeft iedereen plezier van! Dus:
Rustig en goed werken in de hal

Computer
En natuurlijk kan er in de bovenbouw weer flink getypt worden!!! In groep 7 zijn er al 2 kinderen in
module 7 aan het rammelen op de toetsen. Elke dag een kwartiertje doet wonderen.

Nieuws uit de groepen
Groep 3

Bij het volgende Jeelo project over geld gaan we werken met een circuit. Hiervoor hebben we een
aantal spullen nodig:
- Speelgoedboeken/folders (van de speelgoedwinkels)
- eierdozen
- kranten
Je kunt deze spullen inleveren bij 1 van de juffen.

Post/informatiekastje
Flyer tafeltennisclub
Beste ouders,
TTC Middelburg organiseert op woensdag 13 november het
tafeltenniskampioenschap voor Middelburgse basisscholieren.
In de bijlage vindt u een flyer met meer informatie en het aanmeldadres.
We zorgen met veel begeleiding voor een leuke, sportieve middag.
Aanmelden kan tot 10 november.

Kan uw kind niet wachten?
Donderdag 24 oktober 14:30 – 16:00 uur houdt TTC Middelburg een instuif
voor basisscholieren.
Met hulp van een professioneel bedrijf toveren we de zaal om in een ware
pingpongspeeltuin.
Zie voor meer informatie: www.ttcmiddelburg.nl
TTC Middelburg heet u van harte welkom in onze zaal:
De Zandkuil, Aanloop 4, 4335 AP Middelburg
Voor meer info, zie de flyer in de bijlage.

