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Máxima Magazine
Welkom!
Na de herfstvakantie waarin we tot rust konden komen,
zijn we weer met nieuwe energie begonnen. De herfst
laat zich de laatste weken van verschillende kanten
zien. Kou, regen, maar ook zon wisselen elkaar af en de
bomen laten de mooiste kleuren zien. Iets om flink van
te genieten.
De Sint bereidt zich momenteel voor op de lange reis
naar Nederland en ook op school zijn de voorbereidingen voor zijn komst al in volle gang. We mogen met elkaar genieten van een seizoen vol gezelligheid, laten
we tijd voor elkaar maken.
Inhoud
In dit Máxima Magazine leest u over:
Welkom op de Prinses Máximaschool;
Bijbelverhalen;
Sinterklaas;
Invalproblemen;
Groep 3 naar klas;
Welkom op de Prinses Máximaschool
In groep 1/2b is Max Treffers gestart. Van harte welkom en een fijne tijd op de Prinses Máximaschool gewenst!
Bijbelverhalen
In deze periode
lezen we bijbelverhalen over
het volk Israël
op weg naar het
beloofde land.
Als ze vlakbij dat
land zijn, gaan
een paar verkenners kijken hoe het eruit ziet. Ze komen terug met
verhalen over een prachtig land, maar ook over grote,
sterke mensen die daar al wonen.
Is er voor de Israëlieten wel plaats?
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Ook lezen we verhalen over de periode die daarna
komt, van de Rechters. Er is geen koning in het land,
niemand die voor mensen zorgt zoals God dat wil.
Daarom wordt het een puinhoop in het land en geldt
het recht van de sterkste. In die situatie wordt Simson
geboren, de sterke held met zijn lange haren. Een
prachtig verhaal om te vertellen, maar ook een verhaal
dat vragen oproept. Wordt de wereld mooier en fijner
als je je kracht gebruikt? Of wordt het daar alleen maar
erger van?
Sinterklaas
U heeft het vast al gehoord, maar Sinterklaas is van
plan om weer naar Nederland te komen. Misschien
komt hij ook wel naar onze school, maar dan moeten
wij natuurlijk wel zorgen dat het er gezellig uit ziet. Omdat Sinterklaas op 17 november a.s. Nederland binnenvaart, lijkt het ons een goed idee om op vrijdag 16 november a.s. om 12.30 uur de school te versieren. Bent u
in de gelegenheid om te helpen, mail dan naar juf Daniëlle: ghweijgertse@spectrum-spco.nl.
Niet alleen Sinterklaas heeft onze hulp nodig, ook de
pieten willen graag dat wij meehelpen om de cadeaus
in te pakken. De pieten
hebben inmiddels een
afspraak gemaakt voor vrijdag 30
november om 9.45
uur. Vindt u het leuk om
hierbij te helpen, kunt u
dit ook naar juf Daniëlle
mailen.
Dus nog even kort:
- Vrijdag 16 november om 12.30 uur versieren van de
school.
- Vrijdag 30 november vanaf 9.45 uur helpen met inpakken.

Invalproblemen
Regelmatig krijgen we op school de vraag, wat we doen
als er bij een griepgolf onvoldoende invallers zijn. Om
die reden is een korte toelichting op zijn plaats.
De tekorten aan leerkrachten in het onderwijs zijn
reeds lang geleden voorspeld. Rond 2017-2018 is er
een omslag gekomen in het aantal studenten dat jaarlijks van de PABO komt (2500) en het aantal mensen
dat met pensioen gaat (4000).

Het kan dus gebeuren dat een groep naar huis wordt
gestuurd en de inschatting is dat die kans groter wordt
naarmate de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt. Binnen de scholen spannen we ons tot het uiterste in om
de uitval van lessen te beperken tot maximaal 1,5%.

Om de krapte voor te zijn heeft Spectrum als overkoepelende stichting vanaf 2016 een flexibele schil aangelegd met 6% extra (inval)-leerkrachten. De invallers
hebben een vast contract en zijn verzekerd van een salaris iedere maand. Vanaf 2016 zijn we verder met 16
schoolbesturen (4000 leerkrachten) een gezamenlijke
invalpool gestart en hierin zijn ongeveer 100 invallers
actief. Deze invallers zijn echter niet in alle groepen inzetbaar en ze kunnen ook niet op alle dagen van de
week. Kortom, het lijkt meer dan het is. Bij 400 invallers
Wat kunt u zelf doen? Maak afspraken met ‘collegazouden we alle problemen kunnen oplossen.
ouders’ in de klas van uw kind, dat wanneer het proVanuit deze pool wordt de arbeidsmarkt verder inten- bleem zich op bijvoorbeeld maandag of dinsdag zich
sief gevolgd en worden er veel initiatieven ontwikkeld voordoet u behalve uw eigen kind een vriendje opvangt
en wanneer het bijvoorbeeld aan het einde van de
om nieuwe invallers aan ons te binden.
week zich voordoet uw kind bij het vriendje mag zijn
Met de flexibele schil, de invalpool en parttimers die
die dag. Voor ouders die in de problemen komen bij
met grote regelmaat extra dagen komen werken, proeen plots bericht dat de lessen uitvallen, zorgen we alberen we de vervanging zo goed als mogelijk te regetijd voor een ‘logeer’-klas, maar ook dat verstoort het
len. We moeten ook eerlijk zijn, soms lukt het niet een
ritme in de andere groepen en doet zeker geen goed
invaller te vinden. Een enkele keer kan een personeelsaan de kwaliteit van het onderwijs.
lid dat andere taken heeft, worden ingezet maar ook
hier zijn grenzen. Uiteindelijk doet het afbreuk aan de Het is een gezamenlijk probleem en vraagt daarom een
gezamenlijke aanpak.
kwaliteit die van de school verwacht wordt.
Adriaan van Zanten
Bestuurder Spectrum-SPCO
Groep 3 naar de klas
Wat fijn om te zien dat de kinderen van groep 3 al zo
goed gewend zijn aan hun nieuwe klas en plek in de
school. Helemaal boven, een heel
nieuwe plek.
Het zelf meenemen van hun pauzehap en drinken en het opbergen
van jas en tas gaat ontzettend
goed. Blijft u dit als ouders ook
vooral stimuleren!

Overige berichten

Zoek de 10 verschillen

Lampionnentocht Sint Maarten
Op zondagavond 11 november wordt er in onze wijk
een gezellige lampionnenoptocht georganiseerd. U
vindt meer informatie in de bijgevoegde flyer.
Kinderdienst op bid- en dankdag
Woensdag 7 november is er om 14.00 uur een kinderdienst in de hervormde kerk in Bergschenhoek.
Een vrolijke dienst om God te bedanken voor het afgelopen seizoen, dat alles mocht groeien en bloeien, dat
we naar school en kerk kunnen gaan. God bedanken
voor alle mooie dingen!
Een muziekbandje van kinderen helpt ons met het zingen van kinderliederen. Kom je ook? Van harte welkom!
Op dankdag worden er een voedselcollecte gehouden.
Het boodschappenlijstje is in de bijlage van dit Máxima
Magazine ook meegestuurd.

Agenda
vr 16 nov Open podium 1
10.30 - 11.15 groepen 1/2a, 3, 4/6 en 6
11.20 - 12.05 groepen 1/2b, 5, 8 en 3/4
vr 23 nov Inloopmiddag 12.15—13.00 uur

