WEEKBRIEF
11 t/m 15 december 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda
Maandag 11 december
Dinsdag 12 december
Woensdag 13 december
Donderdag 14 december
Vrijdag 15 december

BOKSLESSEN, groep 5 t/m 8
LANDELIJKE STAKINGSDAG, alle kinderen vrij!!
Huiswerkkklas, groep 5 t/m 8
Koffie/thee-ochtend, 08.30-09.00/09.30
KNUTSELEN, groep 1 t/m 5
DANS, groep 1 t/m 3
PROEFJESLAB, groep 4 t/m 6

HARTELIJK GEFELICITEERD!
DECEMBER

Datum:
2
3
5
7
18
22
22
25

Naam:

Groep:

Loqman Younis (2005)
Rahma Faqir (2008)
Vanessa Nowicka (2008)
Jayenna Brands (2008)
Mohamed Amine Azouagh (2006)
Esmae Dahmani (2010)
Fleur Nieuwland (2006)
Berfu Yilmaz (2006)

7/8
4
5/6
5/6
5/6
3
7/8
7/8

Landelijke staking PO (primair onderwijs)
Op dinsdag 12 december staat er opnieuw een landelijke stakingsdag gepland voor alle
basisscholen in Nederland. Ook Stichting INOS heeft aangegeven achter deze staking te
staan. Bovenschools is besloten dat alle INOS scholen de deuren gesloten houden. De
kinderen zijn dus vrij op dinsdag 12 december!!

Kinderopvang Kober 12 december
Dinsdag 12 december blijven de deuren van De Liniedoorn gesloten i.v.m. de staking. Mocht
u problemen hebben met de opvang van uw kinderen deze dag dan biedt BSO Kastanjetuin
een oplossing. BSO Kastanjetuin kan uw kind (tegen betaling) opvangen deze dag. Heeft u
hier vragen over dan kunt u informatie inwinnen bij Ilse Lamers (directeur De Liniedoorn) of
Brigit Bazijn, medewerker Kober. Het telefoonnummer van Brigit Bazijn is: 06-47690419.
Kinderen opgeven voor deze dag kan bij de leerkracht van uw kind of bij Ilse Lamers
(directie).

Scholenonderzoek RTL nieuws
RTL nieuws heeft onderzoek gedaan naar de resultaten van kinderen op verschillende scholen.
Scholen waar veel kinderen met een migrantenachtergrond (niet Nederlandse achtergrond) zitten
scoren beter dan zogeheten gemengde scholen.

De Liniedoorn is een school met veel kinderen met een migrantenachtergrond, net zoals de Okba
(Ibnoe Nafi) en de J.F. Kennedyschool. Deze scholen scoren allemaal tussen de 7,2 en 7,5.
Als team van de Liniedoorn zijn wij natuurlijk trots op onze resultaten!!

Kerstmusical
Donderdag 21 december is de kerstviering op school. De kerstviering bestaat uit een
kerstmusical en een kerstlunch. De kerstmusical wordt gespeeld door kinderen uit
verschillende klassen.
Bij deze willen wij u graag uitnodigen om te komen kijken naar de kerstmusical.
De musical wordt 2x opgevoerd:
• 08.45- 09.45uur (aansluitend koffie/thee drinken met ouders)
• 13.45 uur – 14.45 uur

U komt toch ook?
Schoolfruit
De kinderen krijgen komende week ananas, mandarijn en peer.

Gezond 10-uurtje en gezonde lunch
Als school doen wij mee aan het EU schoolfruit om gezond gedrag te bevorderen! We vinden het dan
ook belangrijk dat kinderen bij het 10- uurtje en de lunch zoveel mogelijk gezond eten meekrijgen.
Wat kunt u uw kind meegeven?
10-uurtje: fruit, liga (zonder chocola), sultana, ontbijtkoek/peperkoek
Lunch: boterhammen, fruit, yoghurt.

Kinderen mogen geen snoep, snoepkoeken (roze koeken, stroopwafel, cake) chips, of chocola
meenemen.

Liniedoorn-app
De Liniedoorn-app zou een hulpmiddel zijn voor de communicatie tussen school en ouders.
We hebben echter gemerkt dat er veel problemen zijn met deze app. We gaan dus stoppen
met deze app!! Er wordt niets (meer) op de app gezet, alle informatie vanuit school krijgt u
per weekbrief of mail en soms gebruiken we Facebook. U hoeft dus niet bang te zijn dat u
informatie mist.

LOGO 3000

In de kleutergroepen werken we met LOGO 3000. De kleuters leren alle 3000 woorden van de
Basiswoordenlijst voor Kleuters (de BAK) om zo goed voorbereid naar groep 3 te gaan. Iedere week
staat een ander woord centraal. Het woord van volgende week is:

TOEN
•

Isa ging eerst de blokken pakken en toen de toren bouwen.

•

Toen ik klein was had ik ook zo’n pop.

•

En toen…? Wat deed je toen?

•

Toen jullie binnenkwamen was het keurig stil.

Breda, 7-12-2017
Aan de ouders/verzorgers
van de leerlingen van de INOS-scholen

Betreft: Onderwijsstaking op 12 december 2017, school is dicht

Beste ouders/verzorgers,
In kranten en op televisie wordt gesproken over nieuwe acties op de basisscholen. Dat is omdat het
nieuwe kabinet te weinig en te laat geld reserveert voor het basisonderwijs. Volgende week geeft
minister Slob van Onderwijs antwoord op de vraag of het kabinet 1,4 miljard euro voor het
basisonderwijs gaat vrijmaken. Als dit bedrag er niet komt, gaan leerkrachten op 12 december weer
staken. Daarmee vragen zij aandacht voor verlaging van de werkdruk en een hoger salaris. INOS
ondersteunt deze staking.
Toekomst van uw kind
Onze leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor de leerlingen maar soms is actie voeren nodig
om iets te bereiken. Als bestuurders van INOS begrijpen wij dat acties nodig zijn om het beroep van
basisschoolleerkracht aantrekkelijker te maken. Vandaar dat wij de staking gaan steunen. Wij hopen
dat voor u als ouders hetzelfde geldt. Het gaat ons echt om de toekomst van uw en onze kinderen.
Wat betekent dit voor u?
Als op 12 december wordt gestaakt, is de school dicht. Zodra duidelijk is of de staking doorgaat,
hoort u dat van school. We vragen u om nu wel al maatregelen te nemen voor de opvang van uw
kind(eren) op 12 december, zodat u een oplossing heeft als de staking doorgaat.
Opvang 12 december
Wanneer u nu al maatregelen voor de opvang van uw kind neemt, heeft u een oplossing als het
schoolpersoneel gaat staken. Ouders die geen opvang voor hun kind hebben, adviseren wij om met
andere ouders na te gaan of u elkaar kunt helpen. Ook kunt u contact opnemen met de
kinderopvangorganisatie waar u normaal gebruik van maakt. Wellicht kunnen zij een oplossing bieden.
Zodra er meer bekend is over het doorgaan van de landelijke staking op dinsdag 12 december a.s.,
hoort u dat direct via de directeur van de school.
Met vriendelijke groet,

Nicole van Son en Ray Lucieer
College van Bestuur INOS

