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Belangrijke data
Beste ouders, verzorgers,

05-12-2019

Op dinsdag 26 november heeft de overblijf commissie
het tweede officiële bezoek ontvangen in verband met
verlenging van de Gouden Ster tussenschoolse opvang
(TSO). Dhr. Van Veen van Praktijk Overblijven is een
kleine maand geleden al langs geweest voor een
bezoek tijdens de lunchpauze en liet destijds al
doorschemeren meer dan tevreden te zijn over hetgeen
hij zag tijdens het overblijven. Hij geeft aan dat de
begeleiding van de kinderen tijdens de lunchpauze
zowel tijdens het eten als tijdens het spelen op een
empathische wijze plaatsvindt. Er is sprake van een
prettige en vriendelijke wijze van communiceren met de
kinderen en na het eten zijn er voldoende
speelmogelijkheden. Daarnaast is de totale organisatie
van de tussenschoolse opvang ook goed op orde.
Zowel de kinderen die dagelijks overblijven als alle
ouders die deel uitmaken van de overblijfcommissie
hebben een groot applaus ontvangen! We zijn
supertrots!

Sintfeest. Alle kinderen ’s
vrij om 12.00u
18-12-2019
Kerstdiner en feest (meer
info volgt)
20-12-2019
Vanaf 12.00u
kerstvakantie

Lisanne neemt de
Gouden Ster TSO in
ontvangst

Wellicht heeft u de afgelopen weken al een kijkje
genomen op de vernieuwde website van de Willem.
Verschillende tabs zijn weer helemaal up-to-date
gemaakt en het kopje nieuws wordt wekelijks bijgewerkt.
We raden u aan ook eens te kijken naar
www.scholenopdekaart.nl Wanneer u daar OBS Willem
de Zwijger en/of Willemstad intikt kunt u allerlei zaken
teruglezen over onze school m.b.t. bijvoorbeeld het
schoolplan, de uitgebreide schoolgids en diverse
grafieken. Ook deze website wordt steeds bijgehouden!

Vriendelijke groeten Team Willem de Zwijger

Pagina 1 van 2

Staking eind januari 2020?
Deze week is bekend gemaakt in het landelijke nieuws dat de onderwijsbonden wederom
een oproep hebben gedaan om eind januari 2020 twee dagen te gaan staken. Tot nu toe
heeft het team van de Willem er steeds voor gekozen niet te willen staken. We (hebben)
willen laten zien dat we een prachtig vak uitoefenen en dagelijks met plezier naar school
komen. Echter, we blijven ons wel degelijk zorgen maken over met name het tekort aan
leerkrachten. We willen nogmaals benadrukken dat ‘vervanging’ niet vanzelfsprekend is. Tot
nu toe zijn er nog geen groepen opgedeeld of naar huis gestuurd, maar de vraag is of dit zo
kan blijven, zeker wanneer er sprake is van twee of meer afwezige leerkrachten. Wanneer
eind januari twee of meer collega’s besluiten gebruik te maken van hun stakingsrecht, zijn
we genoodzaakt om de deuren voor twee dagen te sluiten. De groepen waarvan de
collega’s staken mogen niet worden vervangen (de vervangingspool is sowieso leeg…) of
worden opgedeeld in verband met werkdrukverzwaring van de collega’s die niet staken.
We houden u vanzelfsprekend op de hoogte van alle ontwikkelingen. Daarnaast willen we
vragen aan de ouders of zij wellicht ideeën hebben om te laten zien dat werken op de
Willem helemaal geweldig is, dat alle kinderen bij ons zichzelf mogen zijn, kortom, dat we als
team topprioriteit zijn!

Wist u dat…
-

-

De groepen 5, 6, 7 en 8 een rugbyclinic hebben gehad?
Deze clinic is verzorgd door twee stoere vaders?
Wij Chris Boers en Michael Huisintveld hiervoor nogmaals heel
erg willen bedanken?
Men voor meer informatie over rugby bij hen terecht kan?
- Juf Nikki bij ons aan de slag gaat als onderwijsassistent in groep 5?
- Zij deze groep heel goed kent, omdat zij vorig jaar daar stage heeft
gelopen?
- Juf Nikki heel veel zin heeft om weer met deze kinderen te mogen
werken?
- Zij elke donderdag- en vrijdagochtend aanwezig zal zijn in groep 5?
- We hebben gehoord dat de Sint op 5 december op
onze school langskomt?
Ozosnel dan ook misschien erbij zal zijn?
De onderbouwgroepen een echte stal hebben gebouwd voor
Ozosnel?
Deze stal is te bekijken in de gymzaal naast de kleutergroep?
Alle kinderen hun schoen hebben mogen zetten?
Alle schoenen waren gevuld met een kadootje?

Welkom
In november zijn Alba, Jace en Sem in groep 1-2 gestart. Wij wensen Alba, Jace en Sem heel
veel speel- en werkplezier toe op de Willem.

Volgende Willem Spreekt: eind december
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