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Wat houdt ons zoal bezig….? 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

    N I E U W S B R I E F  

22 januari 2020 

NR 

9 

Belangrijke  data 
• 20 januari – 7 februari 

Afname CITO toetsen 

• 30 en 31 januari 
STAKING 

• Dinsdag 4 februari  
Info-avond voor ouders 
groepen 4 over de Gantellaan 

• Donderdag 6 februari 
Info-avond voor ouders 
groepen 5 over de Gantellaan 

• Vrijdag 7 februari 
Rapport groep 3 t/m 8 mee 

• Donderdag 13 februari 
10 min. gesprekken 

• Dinsdag 18 februari 
10 min. gesprekken 

• Vrijdag 21 februari  
Meester- en juffendag 

• 24 t/m 28 februari 
VOORJAARSVAKANTIE 

• Maandag 2 maart 
STUDIEDAG, VRIJ! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

KUNST… 

DOOR DE HELE SCHOOL….! 
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Staking 30 en 31 januari 
 
Zoals u inmiddels weet, hebben de vakbonden van onderwijspersoneel voor donderdag 30 en vrijdag 
31 januari 2020 een staking aangekondigd in het onderwijs.  
Veel collega’s van onze school hebben aangegeven dat zij gebruik willen maken van hun 
stakingsrecht en daarom zal onze school op 30 en 31 januari gesloten zijn. 
 
De vakbonden vragen de regering en de Tweede Kamer om structureel extra geld vrij te maken voor 
het behoud van de kwaliteit en de voortgang van het onderwijs. Met name het lerarentekort en de 
werkdruk die dat oplevert voor het aanwezige personeel zijn een risico voor die voortgang en 
kwaliteit. Als een stakingsoproep wordt gedaan voor vakbonden, hebben de werknemers in de sector 
het wettelijke recht om op die dag te staken.  
 
Ook bij ons op school is het tekort aan leerkrachten voelbaar. De groepen zijn bemand, maar bij 
ziekte is het erg lastig om een vervanger te vinden. Ondanks de leerlingenstop die wij voor de 
komende jaren hebben, blijft onze school nog wel groeien. We groeien immers toe naar een school 
die van alle leerjaren drie groepen heeft (drie groepen 3, drie groepen 4, etc.) Dat betekent dat wij 
na de zomervakantie weer leerkrachten nodig hebben en met het lerarentekort wordt de uitdaging 
steeds groter om ook in de toekomst de klassen bemand te krijgen. Tot nu toe lukt het ons en we 
doen er dan ook alles aan om het werken bij ons op school aantrekkelijk te maken! 

 

Het bestuur van SKOP maakt zich er sterk voor dat elke leerling goed onderwijs krijgt. Voor goed 
onderwijs is het belangrijk d at er genoeg leerkrachten zijn, dat ze goed zijn opgeleid en voldoende 
tijd hebben om hun werk te doen. De voorgenomen staking geeft uitdrukking aan een breed 
gedeelde wens om voor langere duur extra te investeren in het onderwijs. Er is dan ook begrip voor 
dat de onderwijsvakbonden tot deze staking oproepen. Daarom heeft ook ons bestuur besloten om 
geen salaris in te houden van stakend personeel  
 
Het spijt ons dat u mogelijk ongemak zult ondervinden van deze staking. Wij doen dit niet alleen voor 
uw kinderen nu, maar ook voor de toekomst.  

De kinderen hebben recht op goed onderwijs, verzorgd door enthousiaste 
gekwalificeerde leerkrachten! 
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De W4Kangoeroe reken-wedstrijd  
Op donderdag 19 maart 2020 vindt de jaarlijkse Kangoeroewedstrijd plaats. Dit is een wereldwijde 
wiskundewedstrijd voor leerlingen vanáf groep 3 (én leerlingen van het voortgezet onderwijs). Alle 
leerlingen vanaf groep 3 mogen meedoen! De wedstrijd wordt op beide locaties, hoofdgebouw 
en Gantellaan, verzorgd.  
  
De Kangoeroewedstrijd wordt jaarlijks gehouden in meer dan 50 landen. In Nederland wordt de  
W4kangoeroewedstrijd georganiseerd door de Stichting Wiskunde Kangoeroe, Radboud Universiteit  
Nijmegen, onder auspiciën van het Koninklijk Wiskundig Genootschap. De wedstrijd bestaat uit een 
aantal meerkeuzekeuzevraagstukken, die een leerling waarschijnlijk nooit eerder gezien heeft. De 
moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk.   
  
Er zijn voor het basisonderwijs meerdere niveaus:   
* wizFUN voor groep 3 en 4,   
* wizKID voor groep 5 en 6,   
* wizSMART voor groep 7 en 8  
  
De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze lastiger. De Kangoeroewedstrijd heeft 
als doel je te laten ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen 
niveau. Meedoen met de Kangoeroewedstrijd kan iedereen, ook leerlingen zonder 
wiskundeknobbel.  
  
Deelname kost € 3,- per leerling. Leerlingen kunnen ook in duo’s meedoen, de kosten zijn dan € 5,-  
per duo. Er zijn leuke prijzen te winnen! Meer informatie over de Kangoeroewedstrijd vindt u 
op www.w4kangoeroe.nl   
  
U heeft inmiddels al via Social Schools informatie ontvangen en een inschrijfstrook. De 
inschrijfstroken liggen ook uitgeprint bij de klas. De laatste dag om in te schrijven is woensdag 29 
januari 2020. Een inschrijving is pas geldig, zodra het inschrijfgeld betaald is.   
  
 
 
 

Wij hopen dat er veel kinderen zijn die mee willen doen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.w4kangoeroe.nl/
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                     Van de oudervereniging 

Ook namens de Oudervereniging een heel gelukkig en gezond 

nieuwjaar! In het tweede gedeelte van dit schooljaar staan er ook 

weer veel leuke dingen voor de kinderen op het programma: 

Juffen- & meestersdag, Paasfeest, IPC extra activiteiten, 

Kleuterplein activiteiten en natuurlijk de schoolreis voor groep 3 

t/m 8 en het Kleuterfeest! 

Om al die activiteiten te financieren hebben we uw ouderbijdrage 

hard nodig. Gelukkig hebben we al veel bijdrages mogen 

ontvangen maar op dit moment is de begroting nog niet gedekt. 

Mocht u nog niet betaald hebben, zou u dan de bijdrage over willen maken op bankrekeningnummer  

NL02 INGB 000 5654114 ten name van  

Oudervereniging RKBS De Keizerskroon, 

onder vermelding van de naam van uw kind en de groep. 

Namens alle kinderen, heel erg bedankt! 

 

Tot slot….. 
We zien het steeds meer, staan achter je bureau, in plaats van 
zitten! Staan geeft andere energie en veel mensen, en dus ook 
kinderen, vinden het fijn om geregeld staand te werken in plaats 
van zittend.  
Ook bij ons school hebben we daar aan gedacht. In groep 6 t/m 8 
hebben we sinds kort een statafel staan, waar kinderen zo af en toe 
aan kunnen werken. Hier worden uiteraard met de leerkracht 
afspraken over gemaakt. 
 
Leuk om te zien dat het werkt!  

Statafels in groep  6 en 7 


