UITGAVE 29 maart 2018 JAARGANG 20 NUMMER 13

INLOOP
Geachte ouders/verzorgers,
De afgelopen dagen hebben een aantal ouders mij benaderd over de inloop waar wij een pilot mee
gestart zijn. Ouders die heel blij hiermee zijn en ouders die vragen hadden.
Allereerst vind ik het heel belangrijk om een misverstand uit de weg te ruimen: er zijn geen incidenten
geweest die onder dit besluit liggen. Als dat aan de orde was dan zouden we daar transparant over zijn
en de zaak niet oplossen door voor de hele school een verandering aan te brengen, maar op het
incident ingespeeld hebben. Dit is dus niet aan de orde.
Nee, probeert u zich voor te stellen dat u aan de ander kant van deur staat, als leerkracht, en de deur
gaat om 8.25 uur open en 350 kinderen willen in een keer naar binnen. De school is nog gebouwd in de
tijd dat kinderen in de rij naar binnen en naar buiten gingen en de doorgangen zijn smal. Dan ontstaat
er voor de neus van de leerkrachten een gedrang waarin kinderen in het nauw kunnen komen. Het
brengt drukte in de gangen, die smal zijn, met zich mee. Voor de leerkrachten geen fijn begin van de
dag en voor kleinere kinderen ook niet.
De leerkrachten hadden de wens om kinderen niet zo te ontvangen, maar even aandacht aan elk kind
persoonlijk te kunnen besteden en hen individueel welkom te heten.
Daarom hebben we besloten uit te proberen of het zou werken om de deur om 8.20 uur open te doen
i.p.v. 8.25 uur. Het gaat slechts om 5 minuten.
Als de deuren opengaan kunnen de kinderen naar binnen. De pleinwacht (beperkt, want de
leerkrachten zijn in de klassen) ziet op de doorstroom toe, maar doet dat op een ontspannen manier.
In de observaties van de afgelopen dagen zie je dat kinderen en ouders geleidelijk het plein op komen,
elkaar ontmoeten, even kletsen en dan rustig doorlopen naar binnen. En dat was precies wat we
hoopten.
Om 8.30 uur moeten alle kinderen in de klas zitten want dan beginnen, net als voorheen, de lessen.
In de middag, na de tussenschoolse opvang, zijn er veel kinderen op het plein zonder ouders, want zij
hebben bij de opvang geluncht. Zij zijn dan al een half uur buiten. De deuren gaan dan om 13.00 uur
open en de kinderen kunnen ook dan geleidelijk naar binnen komen. Vanaf dat moment zijn de
leerkrachten in de klassen om de kinderen te ontvangen. Om 13.15 uur beginnen dan, net als
voorheen, de lessen.
Ook hechten wij er aan om u als ouders in de school te zien, dus voelt u zich ook vrij om nog even met
uw kind naar binnen te lopen.
Lia Vermeulen,
directeur

STAKING 13 APRIL
Zoals u weet zijn er al enige tijd acties gaan de in het primair onderwijs. Er wordt op dit moment per
regio gestaakt en op 13 april is deze regio aan de beurt.
Ook op Jacinta zullen de leerkrachten staken.
Dat betekent dat op 13 april de school gesloten is.
Wij begrijpen dat het voor ouders lastig is, maar u merkt net zo hard als wij hoe ernstig het
lerarentekort is en hoeveel last de kinderen daarvan hebben. Er zijn geen invallers meer te vinden en
op de langere termijn zullen we ook moeite gaan krijgen om de vaste plaatsen bezet te krijgen. Dat
willen we geen van allen en dus is het belangrijk dat het vak weer aantrekkelijker wordt voor mensen
om voor te kiezen. Dat betekent: meer handen voor de klas en een beter salaris dat past bij deze tijd.
Wij hopen op uw support hierbij.
Zie ook bijgaande brief

JEUGDCOMITE DE BLAUWE KEI
Zaterdag 31 maart mogen kinderen t/m groep 4 Paaseieren komen zoeken! De Paashaas zal er ook zijn
en zal met jullie een mooi mandjes maken waar alle eitjes in kunnen! Daarna gaan we de paaseieren
met ze alle zoeken! Help jij mee de Paashaas zijn eieren terug te vinden!? Volg dan snel onze
Facebook-pagina https://www.facebook.com/JCdeblauwekei/ of
Instagram https://www.instagram.com/j.c.deblauwekei/ voor meer informatie!

Morgen zijn alle leerlingen vrij!

We wensen jullie allemaal
gezellige paasdagen

