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Van de directie:
Start nieuwe schooljaar
Na een superzomer heeft het team de laatste week van de zomervakantie hard gewerkt om de school er
weer tiptop uit te laten zien en helemaal klaar is om de kinderen te ontvangen. Afgelopen maandag was
het dan zo ver en we merkten dat de kinderen er net als wij weer zin in hadden. Nu zit de eerste week er
bijna op en is iedereen alweer een beetje in het ritme. Er zijn wel wat dingen veranderd. De deuren gaan
voortaan in plaats van 8.15 uur en 13.00 uur vanaf dit jaar vijf minuten later open. Zo kunt u ruim op tijd
naar binnen en kunnen wij toch om 8.30 uur met de lessen beginnen.
Vakleerkracht gymnastiek
Ook nieuw is dat we dit schooljaar samen met de collega-scholen naast ons samen een vakleerkracht in
dienst hebben genomen die de gymlessen gaat geven in alle groepen. Het is Ralph van der Velden hij zal
zich via de site aan u voorstellen. Naast het feit dat dit de leerkrachten verlicht gaan we er ook vanuit dat
dit een kwaliteitsimpuls is. Het gymrooster staat op de site. Ralph start 10 september met de lessen. Dat
kon niet eerder, omdat zijn vorige werkgever hem niet eerder wilde laten gaan. Wij wensen Ralph en de
kinderen heel veel plezier tijdens de gymlessen en natuurlijk alle kinderen, leerkrachten en ouders een
heel fijn schooljaar.
Schoolfotograaf
Vrijdag as. 7 september komt de schoolfotograaf op school en worden alle kinderen
individueel en gezamenlijk op de foto gezet. Hier leest u er meer over. Bij de klassen
hangen intekenlijsten voor broertjes/ zusjes foto’s. Deze moeten uiterlijk 6 september
ingevuld zijn.
Studiedagen en vrije dagen
Zoals u misschien wel weet willen wij alle nieuwtjes steeds minder via een nieuwsbrief doen
maar alles via de site en via onze SchoolApp. Op onze site staan dus bijvoorbeeld ook
naast de vakanties alle studiedagen en andere bijzondere dagen. Wij hebben ze
geprobeerd zo te plannen dat ze voor ouders zo gunstig mogelijk vallen.
Bericht van de MR
Beste Ouders,
Wij willen iedereen bedanken voor het invullen van de enquête. Uit de enquête is gebleken dat 78% van de
ouders graag wil dat de MR de mogelijkheden verder gaat onderzoeken. Hier gaan wij dan komend
schooljaar ook mee aan de slag.
Hierbij willen wij ook de ouders die zich hebben aangemeld voor een werkgroep bedanken. Wij zullen in
het begin van volgend schooljaar met een aantal ouders contact opnemen om de
werkgroep te vormen.
Vreedzame School
Vanaf dit jaar volgen wij met het totale team de tweejarige cursus "De Vreedzame School". In
de laatste week van de zomervakantie hebben wij onze eerste studie dag al gevolgd en kunnen
het geleerde direct gaan toepassen.
We starten in alle groepen met blok 1: "We horen bij elkaar!"

Staking PO in actie op 12 september a.s.
Geachte ouders, verzorgers,
Woensdag 12 september a.s. legt het onderwijspersoneel uit Zeeland en
Zuid-Holland het werk neer, ook onze school neemt deel aan de actie. Met de
staking sluit het PO-front de estafettestakingen in heel Nederland af.
Het PO-front voert deze estafettestaking omdat de kwaliteit van het
onderwijs zwaar onder druk staat door het stijgende lerarentekort. Tevens is
de loonkloof met het voortgezet onderwijs, ook in de nieuwe CAO, nog steeds
niet gedicht. Acties blijven daarom volgens het PO-front nodig.
Als school maken wij onderdeel uit van de samenwerkende schoolbesturen in
Voorne-Putten, Rozenburg en Maassluis. Ook zij spreken hun steun uit voor deze staking. Het is belangrijk
dat we met elkaar een front blijven vormen om de ernst van de situatie duidelijk te maken.
In de afgelopen periode zijn er goede stappen gezet om de werkdruk op de scholen te verminderen, tevens
is er geld vrijgemaakt voor salarisverbetering van onze leerkrachten.
Echter, er is meer nodig!
Er is sprake van een toenemend lerarentekort, wat nu al tot de nodige problemen op onze scholen leidt.
Ook vragen we aandacht voor de positie van onderwijsondersteunend personeel. In de landelijke discussie
missen we hier aandacht voor, echter ook zij zijn en blijven belangrijk voor de toekomst van het onderwijs
op onze scholen. Het primair onderwijs verdient meer!
Begrip
We begrijpen dat de staking op 12 september a.s. voor u ongemak oplevert. Toch vragen wij uw begrip en
steun voor ons personeel. Zij voeren actie in het belang van uw kind en het behoud van kwaliteit van
onderwijs, nu en in de toekomst!
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de brief, dan kunt u daarvoor bij mij terecht.
Met vriendelijke groet,
Namens team obs Branding,
Gerrit Bussink & Hans Boelen
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