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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Overlijden Sijbe de Jong
Afgelopen maandagavond is onze personeelsconsulent Sijbe de Jong op 61 jarige leeftijd na
een zeer kort ziekbed overleden.
Sijbe was voor de Comprix scholen belangrijk op tal van gebieden. Hij zorgde voor de
formatie op de scholen, hij regelde alles met betrekking tot personeelszaken en alles op het
gebied van ICT.
Binnen De Riemsloot zullen wij Sijbe als personeelsconsulent, maar zeker als betrokken
collega van het stafbureau ontzettend missen. Hij heeft voor veel mensen op onze school
iets betekend.
Remco Heite Schoolschaaktoernooi zaterdag 17 februari Linde College Wolvega 10.00
Schaakmeester Martin Elderson is alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het
schoolschaaktoernooi, waar we met 3 teams gaan deelnemen. Iedere donderdag oefenen de
leerlingen diverse strategieën. Voor het vervoer hebben zich al enkele ouders opgegeven.
Wellicht is het aan uw aandacht ontsnapt. Dan graag z.s.m. bericht naar meester Jelle via de
mail: j.terwal@obsderiemsloot.nl . We vertrekken om uiterlijk 8.15 bij school. Aan de zijde
van de Alle Wijtzesweg. Het vervoerschema volgt later via de mail. De schakers hebben al
gekozen, wat ze voor het menu willen hebben ( patat + een snack ). Ze krijgen verder nog 5
drinkbonnen. De zeven speelronden zijn van 10.00 – 15.30. Publiek is van harte welkom
natuurlijk. Ouders en bezoekers kunnen in het Linde College eventueel ook een warme hap
kopen. Tevens zijn er automaten aanwezig voor een hapje of een drankje. Hier moet

muntgeld in. We maken er een sportieve, maar vooral gezellige dag van.

Staking op 14 februari (herinnering)
Zoals u in de landelijke media al is heeft kunnen lezen zullen er estafette stakingen
gehouden worden binnen het primair onderwijs en start de estafette staking in de drie
noordelijke provincies.
Op 14 februari zal ook De Riemsloot opnieuw haar deuren sluiten evenals de overige
Comprix scholen. Er is vanuit de regering niks veranderd t.o.v. de vorige staking. Geld voor
werkdruk komt te laat. We zetten nu door in het belang van de toekomst van uw kinderen.
Wij willen niks liever dan dat zij goed onderwijs kunnen krijgen van bevoegde bevlogen
leerkrachten. Op dit moment is er echter een groot leraren tekort en ook bij ons in het
noorden zijn er al verscheidene klassen naar huis gestuurd. De druk op de huidige
leerkrachten wordt steeds groter als er niks veranderd, met als gevolg nog minder
leerkrachten voor de klas. Daarom zeten we nu door!
De afgelopen maanden is het PO-Front met minister Slob in gesprek gegaan over de
werkdrukmiddelen. Deze komen volgens het regeerakkoord pas aan het einde van de
regeerperiode beschikbaar. De gesprekken zijn hoopvol, maar hebben vooralsnog niet tot
concrete resultaten geleid. Om kinderen optimaal onderwijs te kunnen bieden, zeker gezien
het oplopende lerarentekort, is het van groot belang dat het geld voor
werkdrukvermindering zo snel mogelijk beschikbaar komt.
Daarnaast zien de organisaties in het PO-Front nog geen enkele beweging van het kabinet
om meer geld voor salaris beschikbaar te stellen. Het primair onderwijs blijft een van de
slechtst betalende sectoren voor hoogopgeleiden. Als de economische voorspoed aanhoudt
en de lonen in de marktsectoren een sprong maken, is het niet uitgesloten dat de
salarisachterstand de komende jaren nog groter wordt. Een salaris gelijkwaardig aan het
voortgezet onderwijs is in dat licht een bescheiden eis.
Panelgesprekken
Volgende week woensdagavond zullen we weer met de panelouders om tafel gaan.
Stagiaires
Roy van der Velde, pabo 4 student van de pabo in Assen, begint 5 februari met zijn eindstage
in groep 5.
Alice Kramer, pabo 3 student, wil graag haar gymbevoegdheid halen. Zij zal op donderdag en

vrijdag tijdens de gymlessen haar stage bij ons op school doen.
Ineke Pama, pabo 1 student van de pabo in Assen, zal haar stage op onze school op 6
februari vervolgen in groep 7.
Mediation
Vanaf vrijdag 9 februari zullen we weer starten met het opleiden van 2 nieuwe
leerlingmediators uit groep 6. Ook de leerlingen die al mediator zijn zullen herhalingslessen
volgen. Zij doen vanaf 16 februari mee. De overige lessen worden gegeven op 9, 16 en 23
maart.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

Groep 1 en 2
Bij de kleuters zijn we deze week gestart met een nieuw thema: Sprookjes. Deze week stond
het sprookje ‘Hans en Grietje’ centraal. Volgende week zal over Roodkapje gaan en de
laatste week van het thema werken we over Sneeuwwitje. De laatste week voor de
voorjaarsvakantie is een week zonder thema. We zullen dan wat dingen herhalen en
afmaken.
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