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Vanuit de directie  
De eerste periode van de zomer tot de herfstvakantie zit erop. Volgende week lekker een week 
vakantie. Mocht u thuisblijven of op vakantie gaan, ik wens u een goede week toe!  
De kinderen weten prima hun klas en plekje te vinden. Na de herfstvakantie is het de 
bedoeling dat de kinderen van de groepen 3 t/m 8 zelf naar binnen gaan. Er lopen nu veel 
ouders mee de school in en dat is niet de bedoeling. Mocht u als ouder iets aan de leerkracht 
willen doorgeven, dan kunt u vanaf 8.00 uur de school telefonisch bereiken.  
 
Oproep voor invallers 
Het lerarentekort is enorm groot, tot nog toe hebben wij gelukkig nog geen groepen hoeven te 
verdelen, of erger nog….naar huis moeten sturen. Als er vervanging geregeld moest worden 
afgelopen periode, dan lukte dat iedere keer net. Ik merk wel dat er geen invallers vanuit de 
invalpool beschikbaar zijn en dat we alles nu zelf oplossen. 
Mocht u een onderwijsbevoegdheid hebben en de mogelijkheid hebben bij ons in te vallen, 
dan hoor ik dat graag. Stuur mij een mail met op welke dagen u beschikbaar bent en in welke 
groepen u wil invallen (r.vliet@csgdewaard.nl). Uw eigen kinderen mogen uiteraard voor-, 
tussen- en na schooltijd lekker even in de klas spelen. Afgelopen jaren heeft ons dit diverse 
malen uit de brand geholpen.  

 

Landelijke staking 
De PO-Raad, VO-raad en vakbonden hebben woensdagmiddag een goed, inhoudelijk overleg gehad 

met minister-president Rutte en minister Slob. Onderwerp van gesprek waren de forse en groeiende 

personeelstekorten in het primair en voortgezet onderwijs en de hoge werkdruk. 

In het overleg hebben sociale partners nogmaals de urgentie van de problematiek toegelicht. ,,Het is 

niet dagelijks dat de minister-president en het funderend onderwijs met elkaar in gesprek gaan. Dit 

toont aan hoe hoog de nood is en dat de urgentie van de personeelstekorten en de te hoge werkdruk 

ook door het kabinet wordt erkend als maatschappelijk probleem’’, aldus Rinda den Besten, 

voorzitter van de PO-Raad. 

 

PO-Raad, VO-raad en bonden vroegen voor de zomer om een noodpakket voor het funderend 

onderwijs in de vorm van een totale investering van 423,5 miljoen euro voor 2020. Met dat geld kan 

serieus werk worden gemaakt van de nijpende personeelstekorten en hoge werkdruk. Minister Slob 

wees het gevraagde noodpakket af. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen afgelopen 

september bood premier Rutte een opening voor extra investeringen. De sociale partners deden 

daarom een dringend beroep op de premier tot een gesprek. 

In dat gesprek hebben sociale partners met de premier en minister de breedte van de problematiek 

en verschillende oplossingsmogelijkheden daarvoor verkend. Over wat dit concreet voor het 

onderwijs betekent, volgt eind oktober nader overleg. 

 

Omdat er op dit moment nog geen concrete toezeggingen zijn gedaan door het kabinet handhaven 

de vakbonden vooralsnog de oproep tot staking op 6 november a.s. Als het volgende gesprek wel iets 

oplevert, kan die oproep ingetrokken worden.  

 

Bij ons op school zullen enkele leerkrachten gehoor geven aan de stakingsoproep, andere 

leerkrachten maken zich wel zorgen, maar vinden staken niet het juiste middel. In Nederland hebben 
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we het recht tot staken gekregen, ik vertrouw op uw begrip als de leerkracht van uw kind hier 

gebruik van maakt.  

De school zal, net als de vorige staking, gedeeltelijk gesloten zijn. De ouders van de kinderen waarvan 

de leerkracht zal gaan staken, ontvangen hierover een aparte mail.  

 

Renate Vliet 
 

Liedjes van de maand 
We oefenen deze maand de liedjes die gezongen zullen gaan worden tijdens de kinderdankdag. 
 
Een liedje voor U 
Dank U voor het graan 
zodat wij broden kunnen bakken. 
Dank U voor de bomen 
met hun appels aan de takken. 
Dank U voor Uw schepping 
vol met prachtige geschenken. 
En dat U ons ooit dropjes en ook spekkies liet bedenken. 
Dank U wel voor zoveel schitterende dingen. 
En daarom wil ik dolgraag nu dit liedje voor U zingen. 
 
Dank U – dank U wel. 
Voor alles wat U hebt gegeven. 
Dank U – dank U wel. 
Voor al het mooie in ons leven. 
 
Hier vindt u het volledige liedje: https://www.youtube.com/watch?v=oz4q0cWIwNk 
 
Ook zingen we:  
Onder, boven, voor en achter.  
God heeft een plan met je leven.  
Wij danken U.  
 

Kinderdankdag 
Woensdagmiddag 6 november om 14.00u organiseren de kerken in samenwerking met ons de 

Kinderdankdagdienst in de Hervormde Kerk van ‘s-Gravendeel.  

Het thema van de dienst is: ‘Ik ga op reis en ik neem mee..’. 

Er wordt een collecte gehouden voor het zendingsproject van De Bouwsteen. We sparen mee voor 

een auto, voor een kindertehuis in Kenia. (www.happyrockcenter.com).  
We hopen jong en oud te ontmoeten deze middag! 

 

Betaalverzoek voor betaling schoolreis 
Twee weken geleden heeft de OR de betaalverzoeken naar alle ouders gemaild. Wellicht staan 
er twee e-mailadressen van u in ParnasSys. Het mailtje is gestuurd naar één van de twee 
ouders. Wilt u dit nog even goed controleren? Heeft u het mailtje toch niet ontvangen? Dan 
staat wellicht het juiste e-mailadres niet in ParnasSys. Wilt u dan het juiste e-mailadres 
doorgeven aan meester Luc: l.kok@csgdewaard.nl  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oz4q0cWIwNk
https://www.youtube.com/watch?v=ocLMRv1W-rQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZN034PuKBTY
https://www.youtube.com/watch?v=niQlomgoLz4
http://www.happyrockcenter.com/
mailto:l.kok@csgdewaard.nl
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Nieuws 

- Groep 4 maakte ‘s-Gravendeel een stukje schoner.  
- Taal en rekendans voor de groepen 1 en 2.  
- Voorleeswedstrijden voor de groepen 3 t/m 8. 
- De groepen acht deden mee met de Week van de Pauzehap.  

 

Typecursus 
Ouders/verzorgers van kinderen uit groep 6, 7 en 8 die hun kind graag nog willen inschrijven voor de 

typecursus van LOI Kidzz kunnen dit nog steeds doen. De inschrijftermijn is verlengd tot 31 oktober 

2019. De korting geldt nog tot deze datum, daarna niet meer. Inschrijven is mogelijk op 

www.loikidzz.nl/korting. 

 

Belangrijke data oktober/november 2019 

- 21 - 25 oktober: herfstvakantie 
- 6 november: Kinderdankdag 

 

 
 

Informatie van anderen 
Hieronder vindt u…  

- een flyer over muziekles bij ons op school.  
- het programma van zwembad De Wellen voor in de herfstvakantie.  
- een flyer van zwembad De Wellen over de zwemvierdaagse.  
- een flyer van de kerken uit ‘s Gravendeel: ‘Light in the night’.  
- het programma van Hoeksche Waard Actief met diverse activiteiten in herfstvakantie. 
- een flyer van de vakantiebijbelclub in Strijen.  

 
 

 

https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/9377-s-gravendeel-stukje-schoner
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/9293-taal-en-rekendans-in-de-kinderboekenweek
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/9276-voorleeswedstrijden-op-de-bouwsteen
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/9190-gezonde-pauzehap-op-de-bouwsteen
http://loimail.nl/optiext/optiextension.dll?ID=fM1VOO54j1nIgwvnjDLlVpaXB6KjyRoDam3kWxbYcNgGQdO15v5yVKrKtNFoXa6RuDm39b8mmQdxkEzetvzIQZZFtWfffF
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