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BELANGRIJK
Dinsdag 17 juli hebben wij een
sport/speldag. Wij hanteren dan een
afwijkend continurooster van 09.00u
tot 14.30u. Houdt u hier alvast
rekening mee!

gemiddelde school betekent dit dat er
volgend schooljaar circa 35.000,00
euro extra te besteden is. Schoolteams
kunnen zelf bepalen waar het geld
voor ingezet wordt. Zij weten als geen
ander waar de werkdruk ligt. Voor ons
is de keus gevallen op o.a. extra uren
voor een onderwijsassistent, een
conciërge, IB en ICT (chromebooks).
De MR heeft inmiddels haar
goedkeuring gegeven.
Continurooster

Werkdrukakkoord

Code ROOD heeft zijn vruchten
afgeworpen. Het kabinet komt het
onderwijs iets tegemoet. Het is nog de
bekende druppel, maar vooralsnog
krijgen scholen in het primair onderwijs
m.i.v. komend schooljaar 237 miljoen
euro extra om de werkdruk aan te
pakken. In het schooljaar 2021/2022
loopt dit op tot 430 miljoen. Voor een
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Wij hebben als team een paar jaar
geleden gekozen voor ons eigen
continurooster, namelijk ‘Continuïteit
op Maat’. Wij besloten dat alle
kinderen vanaf dat moment gebruik
konden maken van de overblijf,
ongeacht of ouders werkten of niet.
Met het gecertificeerde team Overblijf,
dat al jaren naar volle tevredenheid
draaide, was dit geen probleem.
Positief was dat iedereen zijn/haar
keuze kon maken. Van half 9 tot kwart
over 3 op school zijn of tussen de
middag naar huis gaan.

Ondertussen zijn wij één van de
weinige scholen die nog het ‘oude’
rooster hanteren. Er komt steeds meer
druk op ons te liggen van buitenaf.
Ouders komen met vragen en lopen
tegen situaties aan waar schooltijden
niet gelijk lopen, zoals b.v. spelen met
buurtkinderen, buurt- en
sportactiviteiten, de
schoolsporttoernooien e.d. Daarnaast
hadden wij als team moeite met het feit
dat het continurooster vanuit de
overheid niet gefaciliteerd werd en de
opvang van pauze en lunch op het
bordje van de leerkracht terecht kwam.
Het werkdrukakkoord stelt ons in staat
om ook andere keuzes te maken. Een
deel van deze gelden zouden wij
kunnen gaan inzetten om de
lunchpauze te faciliteren, waardoor
leerkrachten toch ruimte houden voor
een -deels- eigen lunchpauze. Hoe die
invulling eruit moet gaan zien, weten
we nog niet op dit moment. Wij gaan
daarmee aan de slag en willen dit
inhoudelijk goed neerzetten, alvorens
wij tot een definitieve keuze komen.
Wij zullen u hierbij betrekken en u op
de hoogte houden volgend schooljaar.
Mochten wij, ouders en leerkrachten,
voor het continurooster kiezen, dan
gaat dit in voor het schooljaar
2019-2020.
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Samenloop voor Hoop
Nadine van der Meulen uit groep 7
heeft haar spreekbeurt gehouden over
Samenloop voor Hoop. Zij gaat met
een paar kinderen uit haar groep
meelopen. Ook meester Martijn loopt
mee. Samenloop voor Hoop valt onder
het KWF en zij financieren
onderzoeken naar medicijnen tegen
kanker. Er staat een doos in de klas
waarin iedereen geld kan doneren.
Meester Martijn en Nadine brengen de
opbrengst 9 juni naar Samenloop voor
Hoop. Een goede actie en ook een
zeer goede spreekbeurt!

Spieren voor Spieren
Groep 1/2a start op maandag 4 juni
met het verzamelen van lege
statiegeldflessen. Gedurende één
maand kunnen alle groepen lege
statiegeldflessen inleveren bij juf Kim.
Denise van der Well, moeder van Sem
Molenkamp gr. 1/2a, gaat meedoen

met de zwemtocht Den Helder-Texel.
Zij steunt de Stichting Spieren voor
Spieren door 4 km te zwemmen in een
tijdsbestek van 1 ½ uur. De stichting
steunt het onderzoek naar ruim 600
verschillende spierziekten bij kinderen.
De opbrengst van de lege
statiegeldflessen inzameling zal
worden gedoneerd aan het
persoonlijke zwemprofiel van Denise
(www.denheldertexel.nl/denise). Zij
moet namelijk een minimaal bedrag
aan sponsoring ophalen om te kunnen
starten, maar dat bedrag heeft zij
ondertussen al binnen. Maar hoe meer
er binnenkomt hoe beter natuurlijk.
Succes, namens ons allemaal!

Het team van de Dijk feliciteert…..
Juni
01-06
02-06
03-06
04-06
06-06
06-06
09-06
10-06
13-06
13-06

Matthew Scholten
Riviangelo van Ginkel
Giovanni Wolfgang
Daan Kleist
Tom Berghout
Jaron Oostindiër
Cyano Hunting
Arya Kailola
Jelle van der Werff
Lin Xuan Lin

Op de Dijk bieden wij iedereen de
mogelijkheid tot continuïteit van
lesdagen op maandag, dinsdag
donderdag en vrijdag (bovenbouw). Uw
kind zit dan van 08.30u tot 15.15u op
school
Wij verwelkomen
Juni
Gr. 1 Donnie Meijer
Gr. 1 Rensley Tepen
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Het Team de Dijk

