
Schoel Preûties   
 

 
Jaargang: 2017-2018    nr. 06  datum:  10 november 
Volgende nieuwsbrief   nr. 07    datum:  24 november 
  

Agenda:   
Do  16 november studiemiddag kinderen ’s middags vrij 
Di  21 november 10-minutengesprek (Het overzicht ontvangt u a.s. maandag) 
Do  23 november 10-minutengesprek  
Ma 27 november MR-vergadering (meester Roel hele week afwezig) 
Zo  03 december juf Elly jarig 
Di  05 december Sinterklaas komt op school  continu rooster, kinderen 14:00 vrij 
Do  07 december GMR-vergadering 
 

Vanuit de Directie  
Dankdag 
 Op woensdag 01 november was het Dankdag. Met ouders en kinderen hebben we hierbij 
 stil gestaan. Het thema was dit jaar “blij verrast”. Juf Elly en juf Dimara gaven door 
 middel van een poppenkast mooi weer wat dat eigenlijk is “blij verrast”. Juf Henny las 
 een bijpassend Bijbelverhaal voor, de koningin van Sheba.  
 Natuurlijk hebben we liederen gezongen en stilgestaan bij dankdag. 

Aan het eind hebben we een collecte gehouden voor Abdelrahman(Holy Land Institute 
for the Deaf).  e opbrengst hiervoor was, inclusief het zendingsgeld van de 
maandagochtenden, €172,58 zomervakantie (bedankt Kim en Sam voor het tellen).  

 
Schoolfoto’s 
 Vandaag was het eigenlijk de laatste dag om geld of foto’s in te leveren voor/van de 
 schoolfotograaf. Heeft u dit om wat voor reden nog niet gedaan, wilt u het dan
 aanstaande maandag af werken, zodat ook wij het af kunnen sluiten met de fotograaf. 
  
Fruit op school (EU-schoolfruit)  

Goed nieuws! Onze school is één van de 2971 basisscholen die dit jaar weer mee mag 
doen aan EU-Schoolfruit. Dit jaar heeft er geen loting plaatsgevonden en alle 2971 
bevestigde aanmeldingen zijn gehonoreerd. Net als vorig jaar krijgen de leerlingen ook 
dit jaar weer op drie dagen fruit. Volgende week gaan we starten met het fruit op school.  
Maandag of dinsdag komt het fruit binnen. De kinderen krijgen dan dinsdag, woensdag 
en donderdag (vrijdag) fruit. Op donderdag krijgen we meestal via de mail binnen wat 
voor fruit we maandag/dinsdag krijgen. We zullen proberen dit via de mail met u te 
communiceren. De komende de week krijgen de leerlingen waspeen, mandarijnen en 
peer.  

 
 
 
 
 



 
Overzicht vrije dagen 2017-2018 

In de loop van het jaar zijn er buiten de vakanties om ook studiedagen of studiemiddagen 
waarop de kinderen vrij zijn. Hierbij een overzicht. We hebben geprobeerd het zo 
compleet mogelijk te maken. Houd echter altijd de nieuwsbrief en website in de gaten 
voor eventuele wijzigingen. 
Do 16 november - studiemiddag team - kinderen ’s middags vrij 
Di 05 december - Sint Nicolaas - continurooster, kinderen 
      om 14:00 uur vrij 
Ma 25 december - Kerstvakantie - t/m vr. 05 januari 
Do 08 februari - studiemiddag team - kinderen ’s middags vrij 
Ma 26 februari - Voorjaarsvakantie - t/m vr. 02 maart 
Di 13 maart - studiemiddag team - kinderen ’s middags vrij 
Do 29 maart - continurooster - Paaslunch school, kinderen  

   14:00 uur vrij  
Vr 30 maart - Paasvakantie - t/m ma. 02 april  
Vr 27 april - Meivakantie - t/m vr. 11 mei 
Vr 18 mei - Studiedag team - kinderen de hele dag vrij 
Ma 21 mei - Pinkstervakantie - alleen ma. 21 mei  
Ma 18 juni - studiedag team - kinderen hele dag vrij 
Ma 23 juli - Zomervakantie - t/m vr. 31 augustus  

 

Schoolbesturen: ‘Aan claim 1,4 miljard valt niet te tornen’ 
 Schoolbesturen in het primair onderwijs houden vast aan de claim van 1,4 miljard euro 
 om de werkdruk te verlagen en salarissen te verhogen. Dat blijkt uit een peiling die de 
 PO-Raad hield onder haar leden naar aanleiding van het regeerakkoord. Die gezamenlijke 
 claim van het PO-front claim is essentieel om het lerarentekort te kunnen oplossen. In 
 een ledenberaad gaven ze dinsdag aan hierover samen met het PO-front op korte termijn 
 in gesprek te willen met minister Arie Slob (Onderwijs). 
   

 De schoolbesturen zijn ontevreden over het regeerakkoord, zo lieten ze blijken. De 
 basisbekostiging is al jaren niet op orde en het nieuwe kabinet doet er weinig aan om dat 
 te veranderen. Zo wees onderzoek uit dat besturen jaarlijks 375 miljoen euro tekort 
 komen om vaste lasten van te betalen, zoals het onderhoud aan hun schoolgebouw, 
 lesmaterialen en gas, water en licht. In het regeerakkoord staat hierover niets. 
 

 Het budget om onderwijsachterstanden weg te werken, daalde sinds 2011 van 430 naar 
 290 miljoen euro. Het kabinet trekt slechts 15 miljoen euro uit om dit te repareren. De 
 PO-Raad spreekt al langer van een ‘verdwijntruc’ die ten koste gaat van de meest 
 kwetsbare kinderen in ons onderwijs. 
  

 Daarbij komt dat er nog een bezuiniging op de onderwijsbegroting staat waarvan niet 
 duidelijk is hoe deze precies wordt verdeeld. De leden van de PO-Raad vinden het 
 onacceptabel als deze voor rekening zou komen van het primair onderwijs. Een 
 schoolbestuurder noemde deze potentiele bezuiniging een ‘sluipmoordenaar’ die de 
 investeringen in werkdruk en salarissen teniet doet. 

 

De schoolbestuurder doelt daarmee op de 270 miljoen euro die het kabinet extra uittrekt 
voor salarissen. Een mooie eerste stap, vinden de schoolbesturen, maar onvoldoende. 
Het PO-front, waarin PO in Actie, bonden en PO-Raad zich hebben verenigd, rekenden 
voor dat minstens 900 miljoen euro nodig is om de salarissen gelijk te trekken met die in 



het voortgezet onderwijs. Dat is van groot belang omdat met een hoger salaris het vak 
aantrekkelijker wordt voor nieuwe leraren. Die zijn hard nodig omdat de sector afstevent 
op een lerarentekort van 10.000 voltijdsbanen in 2025. Zonder extra leraren wordt de 
werkdruk voor zittende leraren alleen maar groter. Opmerkelijk vonden de besturen het 
dan ook dat in het regeerakkoord nergens over het lerarentekort wordt gesproken. 
 

Om de werkdruk te kunnen verlagen, wil het kabinet pas in 2021 serieus investeren. De 
leden van de PO-Raad zijn ook hierover niet te spreken. De PO-Raad gaf al eerder aan dat 
de 430 miljoen die hiervoor wordt uitgetrokken veel te laat komt omdat de nood nú al te 
hoog is. 
 

De besturen houden daarom vast aan de gezamenlijke claim van het PO-front: 1,4 miljard 
euro voor het verminderen van de werkdruk en het verhogen van de salarissen. 

 Aan de peiling deden ongeveer 300 schoolbesturen mee ofwel een derde van de leden 
 van de PO-Raad. 
 
Bericht van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG-Kampen) 

Jaarlijks zien ruim 60.000 (minderjarige) kinderen hun ouders scheiden. In bijna de helft 
van de situaties levert dat problemen op voor de betrokken kinderen. Centrum Jeugd en 
Gezin (CJG) Kampen wil ouders informeren hoe zij, ook na de scheiding, met elkaar in 
gesprek kunnen blijven over de opvoeding van hun kind(eren).  

 

 Het CJG organiseert daarom haar jaarlijkse thema avond over de gevolgen van een 
 echtscheiding op donderdag 16 november a.s. in het MFC Kampen. De avond start om 
 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur.  
 

 Het Thema van dit jaar is: Leven in 2 huizen.  
 Peter Groenenberg en Lillian Baan, jeugd en gezinshulpverleners bespreken tijdens de 
 avond wat dit betekent voor de kinderen en hun (gescheiden) ouders. Ook is er 
 gelegenheid om andere vragen over opvoeding en scheiding te stellen.  
 

 De avond is toegankelijk voor gescheiden ouders of ouders die op dit moment in 
 scheiding zijn. Familieleden, professionals en overige geïnteresseerden zijn ook van harte 
 welkom tijdens de avond.  
 
Vanuit de Stinskerk 
Kinderkerstfeest in de Stinskerk: Kerstverhalen en kerstliederen bij kaarslicht  
 Zondagmiddag 17 december om 16.00 uur vieren we het kinderkerstfeest in de Stinskerk  
 (Westenholterweg 19, Zwolle).  
 Een verhalenverteller neemt ons mee terug in de tijd. De tijd van baby Jezus.  
 Samen met kinderkoor “Young Spirit” zingen we de liederen over kerst.  
 Zingt en luistert u met ons mee? Van harte welkom!  
 Oproep: Zit je in groep 5, 6, 7 of 8 en wil je ook 
 meezingen tijdens het kinderkerstfeest met het 
 kinderkoor “Young Spirit”? Kom dan mee oefenen op 
 de woensdagen na de herfstvakantie om 19.00 uur 
 in de Stinskerk. Je hoeft je niet aan te melden. 
 



 
 

Hallo allemaal, 

Ik zal na de herfstvakantie starten als kinderfysiotherapeut bij jullie op school en wil me 

graag even voorstellen. Mijn naam is Sanne de Leeuw-Hoeijmakers, kinderfysiotherapeut en 

maatschapslid van de Praktijk voor Kinderfysiotherapie in Kampen.  

Op de dinsdag ochtend kan je mij dan tegenkomen in het 

speellokaal en zal vanaf 11 uur aanwezig zijn. Indien je een vraag 

hebt loop dan gerust even binnen of neem contact op via mail of 

telefoon: sanne@kinderfysiokampen.nl of 0383320041 

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de 

fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het 

gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar.  

Waarvoor kan een kind naar de kinderfysiotherapeut:  
 Schrijfproblemen 

 Verminderde motorische ontwikkeling.  

 Ademhalingsproblemen 

 Houterige motoriek (DCD) 

 Bewegingsangst, onzekerheid, faalangst 

 Pijnklachten van gewrichten zoals enkels of knieen. 

 Kinderen met problemen in de ruimtelijke oriëntatie 

 Houdingsproblematiek, 

 Hoofdpijnklachten en/of nekklachten  

 Overgevoeligheid voor prikkels 

 Orthopedische afwijkingen (b.v. aangeboren klompvoet, scoliose) 

 Kinderen neurologische aandoeningen of syndromen. 

Hoe meld je een kind aan: Wanneer je denkt als ouder dat je zoon of dochter gezien kan 

worden door de kinderfysiotherapeut kan je hem of haar aanmelden via de website 

www.kinderfysiokampen.nl. Hier is een aanmeldformulier welke u kunt invullen en naar ons 

verzonden wordt. Ik zal dan contact opnemen met u om een afspraak inplannen. De eerste 

afspraak wil ik graag samen met ouders doen, Het is wel fijn wanneer ouders bij de 

behandeling aanwezig kunnen zijn. Er zal een communicatie schriftje of een mailtje komen 

waarin ik vertel wat ik heb gedaan en wat het huiswerk wordt indien ouders niet bij de 

behandelingen kunnen zijn. 

Vergoeding: Fysiotherapie bij kinderen tot 18 jaar voor maximaal 18 behandelingen per jaar 

vanuit de basisverzekering. Meerdere behandelingen worden vergoed uit het aanvullende 

pakket, afhankelijk van de door u gekozen inhoud van dit pakket. Is er sprake van een 

chronische indicatie, dan worden alle behandelingen kinderfysiotherapie vergoed. 

Allemaal weer een heel fijn weekend gewenst, 
Team Prs. Julianaschool 
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