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Personeelsnieuws
Wij zijn blij te kunnen melden dat we iemand hebben gevonden die Marie Louise van Heel komt
ondersteunen bij de administratieve werkzaamheden. Petra Even zal vanaf vandaag op
maandag- en donderdagochtend werkzaam zijn op de Torenuil.
Staking woensdag 6 november
De staking van leerkrachten en directeuren in het basis- en voortgezet onderwijs op woensdag
6 november gaat door. De school zal de hele dag gesloten zijn.
Waarom deze nieuwe staking?
De overheid heeft al het een en ander gedaan om het onderwijs tegemoet te komen, maar het
is nog lang niet genoeg om alle problemen op het gebied van lerarentekort en hoge werkdruk
op te lossen. De bonden eisen daarom opnieuw van het kabinet dat er meer geld vrijgemaakt
wordt voor een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk!
Deze nieuwe staking wordt dit keer expres gehouden in de week dat de begroting van het
ministerie van OCW in de Tweede Kamer wordt besproken.
Voor scholen, leerkrachten, ondersteuners en schoolleiders in het basisonderwijs is het steeds
moeilijker om leerlingen het beste onderwijs te geven. Dat komt door het tekort aan
leerkrachten en schoolleiders, en de hoge werkdruk in het onderwijs. Volgens de PO-raad en de
VO-raad moet er in 2020 nog een bedrag van 423,5 miljoen euro geïnvesteerd worden in het
onderwijs om de situatie te kunnen verbeteren. Daarvan is 237 miljoen bedoeld voor het
basisonderwijs.
Verschil in loon tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs
Met de gevraagde 237 miljoen euro kan het basisonderwijs een belangrijke en broodnodige
verdere stap zetten naar eerlijke salarissen voor al het personeel en het verkleinen van het
loonverschil met het voortgezet onderwijs.
Verlaging werkdruk
Om het personeelstekort tegen te gaan, is het belangrijk dat de werkdruk verder omlaag gaat.
De bonden vragen de overheid om de geplande verhoging van het geld voor de
werkdrukverlaging naar voren te halen. Volgens de planning die er nu ligt wordt de laatste
verhoging van werkdrukgelden naar het bedrag van 430 miljoen pas in het schooljaar 20232024 toegevoegd. Voor het verder tegengaan van de werkdruk en het behouden van
leerkrachten is het van het grootste belang dat die verhoging eerder komt.
Wij vertrouwen op uw begrip
Goed onderwijs gaat ons allemaal aan. Niet alleen uw kinderen, maar straks ook uw
kleinkinderen zijn de dupe als er nu geen goede maatregelen genomen worden. Het water staat
ons aan de lippen. We kunnen niet de andere kant op kijken. Helaas betekent dit dat u opnieuw
opvang voor uw kind(eren) moet regelen. Wij vertrouwen op uw begrip.

Spaaractie The Read Shop IJsselstein
De spaaractie bij de The Read Shop heeft ervoor gezorgd dat we drie nieuwe boeken konden
aanschaffen. We hebben gekozen voor Engelstalige boeken. In de schoolbibliotheek hebben we
al wel een paar Engelstalige boeken maar op dit moment is de vraag groter dan het aanbod.
OK-gesprekken
Deze week starten we met de OK-gesprekken voor alle leerlingen van cluster 3 t/m 8.
Mocht u het OK-formulier nog niet samen hebben ingevuld dan vragen wij u dit zo snel mogelijk
te doen en het formulier aan uw kind mee te geven naar school.
De leerkracht gebruikt het formulier als voorbereiding voor het gesprek.
Nieuwe vloer hoofdvestiging
In de herfstvakantie hebben we een nieuwe vloer gekregen in de speelzaal van de
hoofdvestiging. Helaas is de vloer voor de gang van de benedenverdieping niet op tijd geleverd.
Zoals het er nu naar uitziet zal deze vloer samen met de bovenverdieping in de kerstvakantie
gelegd worden.
Hulpouders
Voor de pleinwacht kunnen we op vrijdag nog een hulpouder gebruiken.
o Pleinwacht van 11.30-12.00 uur groep 1-2 (hoofdvestiging)
o Pleinwacht van 12.00 -12.30 uur groep 4,5 en 6 (WOC)
Studiedag 28 oktober
Gisteren was er een studiedag voor alle leerkrachten.
We hebben ons verder verdiept in de opbouw van een Close Reading lessenserie en nieuwe
praktische ideeën en werkvormen opgedaan die we kunnen gebruiken tijdens de lessen
begrijpend luisteren en begrijpend lezen.
Verder hebben er deze dag clusterbesprekingen plaatsgevonden waarin we samen de
voortgang van onze leerlingen hebben doorgenomen.
Kalender
29
12
15
19
19 en 21
20
25 t/m 29

oktober
november
november
november
november
november
november

Vakanties 2019-2020
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Start OK-gesprekken
MR vergadering
1e rapport groep 1-2 mee naar huis
Versieren Sint
Rapportgesprekken groep 1-2
Inzameling oud papier
Huiswerkweek cluster 7-8

Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari 2020
Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020
Vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020
Maandag 20 april t/m dinsdag 5 mei 2020
Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
Maandag 1 juni 2020
Maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020

Studiedagen 2019-2020
Vrijdag 6 december 2019
Vrijdag 21 februari 2020
Dinsdag 2 juni 2020
Vrijdag 17 juli 2020
School T-shirts
In de webshop van gymspullen.nu kunt u schoolshirts per stuk nabestellen.
Het shirt is gemaakt van 100% polyester en bevat het schoollogo aan de voorkant én de
schoolnaam op de achterkant. U kunt het shirt voor uw zoon/dochter bestellen op de volgende
pagina: https://www.gymspullen.nu/onze-scholen/de-torenuil. Bestellingen die op werkdagen
vóór 22:00 gedaan worden, zullen de volgende dag afgeleverd worden.

