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 17 november 2017  Agenda  
 Nummer 12  Maandag 20 november 2017 Topo-toets groep 8B 

   
Dinsdag 21 november2017 

Groep 6/7 naar het Volkenkundig Museum Leiden 
Directie afwezig i.v.m. opleiding 

   Woensdag 22 november2017 Groep 6 toets Natuur 
   Donderdag 23 november 2017 Scholenmarkt (Kaskade) groep 8 
   Vrijdag 24 november 2017 Nieuwsbrief nr. 13 
     
    
 Jarigen deze week:   

zaterdag 18 november     Bodhi Hoogenboom                              (gr. 6/7)     
zaterdag 18 november     Luna Voorham                                        (gr. 5A) 
zondag 19 november        Luke Warmerdam                                  (gr. 6)  
maandag 20 november    Janne Kolijn                                             (gr. 5B) 
woensdag 22 november  Sam v. Leeuwen                                      (gr. 6/7) 
donderdag 23 november Maryem Benalioui                                  (gr. 6/7) 
vrijdag 24 november         Fabian v. Veen                                         (gr. 3) 
 

 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
Schoenmaatjes 
Eén dezer dagen wordt de folder rondom Schoenmaatjes aan jullie kind(eren) 
uitgedeeld. Ook dit schooljaar willen wij hieraan meedoen. In de folder kunt u precies 
lezen hoe dit werkt. In de klassen wordt er aandacht aan besteed, zodat de kinderen 
betrokken zijn bij deze actie. We zullen de schoenendozen centraal in de hal 
tentoonstellen. Hoe mooi is het wanneer we met elkaar iets voor een ander kunnen 
betekenen! 

 



 
12 december 
Het is nog onder voorbehoud, maar de kans is groot dat wij op dinsdag 12 december 
wederom gaan staken. We realiseren ons dat het belangrijk is voor jullie, ouders om dit 
op tijd te weten. Wanneer er landelijke acties gevoerd zullen gaan worden, dan doen 
wij als school hier zeker aan mee. Het is in het belang van het onderwijs dat we onze 
stem laten horen.  
Onderstaande tekst is ontleend aan een ouderbrief gemaakt door ‘PO in actie’. 
 
 

Informatie m.b.t. eventuele acties in het PO: 
Beste ouders, zoals u weet gebeurt er op dit moment veel in onderwijsland. Graag 
willen we u op de hoogte houden van eventuele komende acties en waarom wij actie 
voeren.  
 
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 PO-raad. Dit is een overkoepelende organisatie namens alle besturen. 
De eisen waren 500 miljoen voor werkdrukverlaging en 900 miljoen voor 
salarisverhoging. Op 4 oktober lekte uit dat het kabinet 500 miljoen klaar had staan 
voor het verlagen van de werkdruk. 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 bovendien in werkelijkheid 430 miljoen te zijn en dit volledige bedrag 
komt pas in 2021 beschikbaar. 2021 is echt veel te laat, tegen die tijd zullen er al bijna 
5000 fulltime onderwijskrachten 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 
zelfs oplopen tot 230.000 leerlingen.  
Het is nu al te merken: klassen worden opgedeeld of naar huis gestuurd en vacatures 
blijven lang open staan. De vraag voor salarisverhoging heeft hier ook mee te maken. 
Weinig studenten kiezen voor het beroep leerkracht PO. Ook stappen er leerkrachten 
over van het PO naar het VO vanwege het hogere salaris en de lagere werkdruk.  
Deze ontwikkelingen komen het lerarentekort niet ten goede. Om dit tegen te gaan is 
slechts 270 miljoen gereserveerd. Hiermee lossen we de problemen niet op. Een 
vergelijking: als je over een kloof van 900 meter een brug van 270 meter bouwt, dan 
heb je niets aan die brug omdat je de kloof nog steeds niet over kunt steken. Daar komt 
nog bij dat 1 op de 4 leerkrachten in het primair onderwijs last heeft van burn-
outklachten. De gemiddelde fulltime leerkracht werkt 6 tot 7 uur over. Ook deze 
ontwikkelingen komen de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede. 900 Miljoen is dus 
het absolute minimum om in de toekomst leerkrachten te kunnen krijgen en collega’s 
die het vak willen verlaten weten te behouden. Dat is veel geld, maar echt nodig om 
onze hoge onderwijskwaliteit te behouden. Nederland staat wereldwijd in de top tien 
van de landen met de beste onderwijskwaliteit. Door het ontbreken van de gevraagde 
maatregelen zakt dit echter in rap tempo. 
Wij begrijpen dat staken voor u als ouders/verzorgers ongemak oplevert. Deze acties  
zijn ook zeker niet bedoeld om het u als ouders lastig te maken. 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. Op 3 november zijn er in 
de media nieuwe acties aangekondigd. Op het moment dat er in de week van 5 
december géén 1,4 miljard voor het PO op tafel ligt, zal er op 12 december opnieuw 
actie gevoerd worden; actie voor het onderwijs aan uw kinderen en de kinderen van de 
toekomst! 
 
 
 
 
 



  
Bericht van 
meester Harry 

  
Meester Harry 
Nadat  aan het einde van vorig schooljaar ineens de man met de hamer bij mij  langskwam is er 
in de tussentijd veel gebeurd. In het begin de  onmacht, wanhoop  en frustratie dat ik het bijltje 
erbij neer moest leggen. Daarbij  de schaamte  waarbij ik het dorp niet in durfde. Ik was mezelf 
flink kwijt. Welnu ik kwam van ver en ben nu voorzichtig aan het terugkomen.  Hierbij werd ik 
geholpen  door lieve mensen thuis,  rust,  begrip,  lieve berichtjes, verstandige raad en  
simpelweg tijd  voor herstel. 
 
Wellicht hebben sommigen me al een keer op school gezien. Ik ben begonnen met kleine 
klusjes zoals opruimen,  kinderen testen met lezen, gegevens in de computer zetten enz.  De 
komende tijd ga ik drie keer in de week een paar uur aan de slag in groep 7; helpen met de 
rekenlessen, lezen en spelling op maandag en dinsdag; op vrijdagmiddag met handarbeid en 
Engels. Als dit voor mij goed verloopt wellicht een middag zelfstandig voor de klas en dan 
uitbouwen als het goed gaat en pas op de plaats maken als het niet lukt. De tijd zal het 
uitwijzen.  
Ikzelf ben erg blij dat ik hier weer  aan toe kom, want het lesgeven en contact met de kinderen, 
kortom het meester zijn,  heb ik toch wel erg gemist.  
Ik wil iedereen die mij op de een of andere manier gesteund  heeft ontzettend bedanken. Het 
heeft mij getroost, gesteund en verder geholpen. 
  
groeten Meester Harry 
 

 
 Overblijfnieuws  Overblijf 

 
In de week van 20 november is er weer voor elk kind dat overblijf blijft 1 x een broodje 
knakworst. 
 
Vanaf maandag 13 november eten alle kinderen in de gemeenschapsruimte en dus niet 
meer in de klas. 
Dit heeft te maken met het groeiend aantal kinderen dat overblijft. 
Groep 1 t/m 4 gaat eerst buiten spelen tot 12.30 en gaat dan eten. 
Groep 5 t/m 8 eet van 12.00-12.30  en gaat dan naar buiten. 
 

 Nieuws vanuit 
werkgroep andere 
schooltijden SSBA 

  
 
 
 
 
 
Oude Wetering, 17 november 2017 
 
Onderwerp: update voortgang werkgroep andere schooltijden SSBA. 
Geachte ouders en medewerkers, 

In de vorige update rondom het onderzoek naar andere schooltijden hebben we u laten weten 
dat op basis van het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat bij zowel ouders als leerkrachten 
van SSBA draagvlak is om te komen tot andere schooltijden.  
Belangrijke knelpunten uit het haalbaarheidsonderzoek, zoals de lunchpauze en de 
woensdagmiddag vrij moeten dan wel worden verwerkt tot een zo goed mogelijk passend 
voorstel voor de SSBA. 
 
Afgelopen periode is de werkgroep meerdere malen bijeen geweest. In deze bijeenkomsten 
zijn/worden verschillende aandachtspunten uit de enquête stuk voor stuk besproken en 
opgelost, bijvoorbeeld: 
 

 Wat zouden de nieuwe begin- pauze- en eindtijden worden en wat voor invloed heeft 
dit op de kinderopvang en buitenschoolse activiteiten? 

 Hoe passen we de wettelijk verplichte 30 minuten pauze van leerkrachten in en wie is 
er dan bij de kinderen? 

 



 

 Hoe voldoen we aan het aantal wettelijk verplichte minimum uren die onze leerlingen 
gedurende 8 jaar basisonderwijs moeten maken? 

 Hoe gaan we om met de wens tot uniforme invoering binnen SSBA? 

 Wat zijn de voor- en nadelen als we het rooster met een vrije woensdagmiddag 
vergelijken met een rooster waarbij alle kinderen eerder vrij zijn? 

 
Antwoorden op deze en andere vragen worden samengebracht in een rapportage aan het 
College van Bestuur SSBA. De werkgroep streeft er naar deze rapportage medio januari 2018 
aan te bieden aan het CvB. Een mogelijke wijziging zal per schooljaar 2018-2019 ingaan. 
 
De komende weken zijn nog drukke tijden voor de werkgroepleden. We houden u op de hoogte 
van de voortgang.  
Hebt u nadere vragen?  
Het emailadres andereschooltijden@ssba.net is opengesteld. 
 
Namens de werkgroep andere schooltijden, 
 
Erwin Lebbink 
 
 

 
  

Nieuws van 
Sinterklaas  

  
Aanstaande maandag gaan we in de groepen 5 tot en met 8 lootjes trekken. De 
kinderen trekken een lootje waarop staat of zij een jongen of een meisje getrokken 
hebben. Door de ingevulde cadeautjes kunnen de kinderen een inschatting maken wat 
het kind leuk zou vinden om te krijgen. De kinderen zijn vrij om hierbij een mooie 
surprise te knutselen. Het cadeautje mag ongeveer €5 kosten.  
 
Maandag 4 december na 15.15 uur kunnen de surprises in de klas worden gebracht. 
Om de verrassing te behouden, zou het fijn zijn als de surprise in een vuilniszak is 
verpakt. Veel plezier met knutselen!  
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Groep 4 

 
Vandaag (en vorige week) hebben we tijdens de leesles van Station Zuid de coöperatieve 
werkvorm ‘vraag en ruil’ gedaan. Iedereen kreeg een kaartje met een bepaalde 
leesmoeilijkheid. De kinderen wandelden door de klas heen en vroegen aan elkaar het kaartje 
te lezen. Als dit gelukt was, werden de kaartjes geruild en zocht je een ander leesmaatje op. 
Alle kinderen hebben veel kaartjes gelezen en de woorden op een speelse manier geoefend. Op 
de foto’s is te zien hoe goed deze klas dat al kan! 

                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
Gevraagd: het klinkt misschien wat saai maar we hebben 
opnieuw closetrollen nodig.. 
Klassenbeurt volgende week: Jordan en Myrthe 
 

 

    
 Groep 5a  Deze week stonden de taallessen in het kader van de school van vroeger en de school 

van nu. Dan komt natuurlijk ook de kroontjespen ter sprake. Donderdag hebben de 
kinderen een muziek/tekenles gedaan met kroontjespen en oostindische inkt. Een 
opdracht met beweging en herhaling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toets natuur 
Maandag 27 november: thema 2. 
Leer de samenvatting goed. De samenvatting wordt maandag 20 november 
meegegeven. 
Succes met leren. 

    
    



 
Groep 5b 

 
Er is heel hard gewerkt aan de schilderijen; Vincent van Gogh zou jaloers zijn…… 
 

               
 

Toets Natuur 
Vrijdag 24 november : thema 2. 
We hebben in de klas al goed geoefend!! 
Leer de samenvatting goed. 
Succes met leren. 

    
 Groep 6  Toets natuur 

Woensdag 22 november maken we de toets van natuur.  
De kinderen hebben deze week de samenvatting meegekregen naar huis.  
 
Samenwerken 
We werken in groep 6 heel hard aan 
onze sociale vaardigheden.  
Deze week hebben we alle tafels en 
stoelen aan de kant geschoven en 
moesten we in tweetallen op de grond 
gaan zitten met onze ruggen tegen 
elkaar aan. We haakten onze armen in 
elkaar en moesten proberen op te staan, 
zonder onze handen te gebruiken!  
We hebben dit wel 5 keer met een ander 
maatje geprobeerd! Top! 
 
Oude kranten 
Wij willen binnenkort gaan knutselen 
met papier-maché. Wie heeft er nog 
oude kranten voor ons?! 
 

 
    
 Groep 6/7  De kinderen hebben voor een knutselopdracht wc-rollen, keukenrollen en lege pakken 

nodig. Dit kunnen bijvoorbeeld lege pakken melk, yoghurt of vla zijn. Zou u deze pakken 
samen met uw zoon of dochter goed willen schoonmaken? Op die spullen mogen de 
kinderen hun naam schrijven. Hoe meer, hoe beter! Alvast bedankt! 
 
Dinsdag 21 november gaat groep 6/7 naar het Volkenkundemuseum in Leiden. Zij gaan 
daar een project over de VOC volgen. We vertrekken direct om 8.30. Om die reden zou 
ik willen vragen of alle kinderen er voor willen zorgen dat zij  tussen 8.20 en 8.25 op 
school zijn! De kinderen zullen rond half 12 weer terug op school zijn.  
 

    
    



 
Groep 7 

 
Donderdag 30 november is de 2de Natuur toets. Vandaag hebben de kinderen een blad 
meegekregen.  Volgende week mogen ze ook hun werkboek meenemen. 
 
Dinsdag 21 december is de 2de geschiedenis toets. De kinderen krijgen over 2 weken 
het blad mee. De week erna kunnen ze ook hiervan het werkboek meenemen. 
 
Engels  
De kinderen hebben vandaag het 1ste blad woordjes meegekregen. Volgende week 
vrijdag 24 november hebben we een kleine tussen toets.  
 
 

    
 Groep 8a   

 
Toetsen 
Maandag hebben de kinderen de toets van natuur.  

   Succes met leren! 
 
 
 

 Groep 8b  Toetsen  
Maandag hebben de leerlingen een topografietoets van Afrika en het Midden-Oosten. 
Vrijdag 1 december krijgen de leerlingen een toets Engels.  
 

    
 Nieuws van de WIJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Over Onder het Buro! En Lotte Middendorp  
Bere Boos! 
Kindervoorstelling 2 – 4 jaar 
 
Waarom Evy zo boos is, dat weet ze niet. Ze kan het zich niet meer herinneren. 
Maar ze is het wel. Dat weet ze heel zeker! Dus gaat ze weg. Weg van huis van 
papa en mama. Heel ver weg van alles en iedereen waar ze boos op is. Ze heeft 
haar koffer al ingepakt. Alle spullen moeten mee! Alles in het kleine koffertje. 
Maar waar gaat ze heen? Zal ze dan nog steeds boos zijn? Wat moet je doen 
om niet meer boos te zijn? 
 
Datum:  zondag 26 november 2017 
Aanvang:  14.30 uur en 16.00 uur 
Locatie:  Brede School Kaskade 
Entreeprijs:  € 6,00  
 

 
 

 
 
 



 
Schoenmaatjes 
van Edukans 

 
Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau: 

 
 
 
 
 

 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van basisschoolkinderen, 

Roelofarendsveen, november        
             2017  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Graag vragen wij u om mee te werken aan Schoenmaatjes. Dit is een actie van Edukans, 
waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, 
toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in landen als Malawi, Irak en Kenia. 
Al  miljoenen kinderen kregen een schoenendoos. De actie wordt  georganiseerd door 
de werkgroep kinderkerk van de  Petruskerk in samenwerking met de scholen. 
 
Dat betekent dat ieder die dat wil, persoonlijk een verrassingspakket verzorgt voor een 
kind ver weg. Daarbij kunnen we niet zonder uw hulp! Wilt u thuis samen met uw 
zoon of dochter een schoenendoos vullen met schoolmateriaal, toiletartikelen en 
speelgoed?  
 
Hoe het precies werkt en wat er wel en niet in de doos mag, staat in de folder die 
volgende week wordt uitgedeeld op school. Per gezin krijgen jullie één folder. Als er 
per gezin meerdere schoenendozen worden gemaakt zijn er op school nog extra folders. 
De informatie staat ook op de website van Edukans. 
 
Voor de kosten van het transport van de schoenendozen vragen wij u om het 
machtigingsformulier in te vullen. Wanneer  u wilt weten waar de schoenendoos heen 
is gegaan, geef dan de persoonlijke streepjescode door op 
www.edukans.nl/schoenmaatjes. Edukans laat uw zoon of dochter dan weten naar 
welk land de schoenendoos is verzonden.  
 
Helaas krijgt Schoenmaatjes regelmatig dozen waar kapotte spullen inzitten, wilt u 
hierop letten? Graag ontvangt de werkgroep de gevulde schoenendoos met het 
machtigingsformulier (erbovenop tussen postelastiek) tijdens de schoenendoosviering 
in de Petruskerk op zondag  
3 december  om  11.15 uur.  Kunnen jullie hier niet bij aanwezig zijn lever de 
schoenendoos dan voor 30 november in op school of op Reigersingel 21, te 
Roelofarendsveen.  
 
Helpt u mee? Laten we samen de schouders zetten onder deze prachtige actie! 
 
p.s. Op www.edukans.nl/schoenmaatjes vindt u tips om thuis met uw kind stil te 
staan bij het leven van kinderen in ontwikkelingslanden. 
 

 

Deze brief is opgemaakt door Edukans en waar nodig aangepast. 

 

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de werkgroep: 

Suzanne de Jeu of Joze Koot   071-3318275. 
 
 
 
 
 
 
 

 


