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INVALPROBLEMATIEK 

Vandaag hebben wij voor de 1e keer dit schooljaar het 
besluit moeten nemen om een groep naar “huis te 
sturen”. Een heel vervelende keuze, maar wel één die, 
gezien het feit dat invallers bijna niet meer beschikbaar 
zijn, in de toekomst vaker gemaakt zal worden.  

Het afgelopen halfjaar heeft door allerlei 
omstandigheden rondom ziekte of verlof voor ons voor 
een deel in het teken gestaan van met regelmaat 
groepen verdelen over andere groepen. Dit vooral 
vanwege het feit dat geen of geen goede invallers te 
vinden waren. U begrijpt dat het verdelen van kinderen 
over andere groepen voor de ontvangende leerkracht 
een extra belasting vormt. Hierdoor ontstaat ook daar 
op den duur overbelasting, waardoor de kans groot is 
dat het ziekteverzuim nog extra toeneemt.  

Helaas kunnen we niet voorkomen dat leerkrachten 
ziek worden of vanwege privé omstandigheden verlof 
opnemen. Vanwege het grote plichtsbesef doen de 
collega’s hun uiterste best om zo snel als mogelijk terug 
te keren op school in geval van ziekte of bij aanvragen 
voor verlof dit, waar mogelijk, te beperken tot halve 
dagen.  

Binnen het team hebben we met elkaar gesproken over 
hoe om te gaan met de steeds groter wordende 
invalproblematiek. In 1e instantie zal voor de 1e dag 
ziekmelding of verlof gekeken worden of de betreffende 
groep verdeeld kan worden over de bouw. Is dit niet 
mogelijk, omdat bijv. al een groep verdeeld is, dan 
wordt aan ouders gevraagd om hun kind thuis te 
houden. Voor de dagen daarna zullen we intern kijken 
wie beschikbaar is om een groep “te draaien” of er 
wordt gekozen om een andere groep te verdelen en zo 
de “vrijgekomen” leerkracht voor de groep te plaatsen 
van de afwezige leerkracht. Zo proberen we bij 
afwezigheid door ziekte en/of verlof het team  

 

 

 

 

 

 

 

evenwichtig te belasten, waarbij we met elkaar 
verantwoordelijk zijn voor het aanpakken van de 
invalproblematiek. Mocht een invaller beschikbaar zijn 
of is een collega bereid om extra te werken, spreekt het 
voor zich dat we van die mogelijkheid gebruik zullen 
maken.  

Vanuit school doen we ons uiterste best om de 
gemaakte keuzes tijdig naar u als ouder te 
communiceren. Hierbij kan het voorkomen dat we ’s 
morgens vroeg pas kunnen melden welke keuze voor 
die dag is gemaakt. Houd u DigiDuif dus goed in de 
gaten!  

ONDERWIJSSTAKING 15 MAART 
De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft 
een landelijke staking aangekondigd op 15 maart voor 
leraren in het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs 
én het hoger onderwijs.  
Het zou de eerste keer zijn dat leerkrachten op alle 
onderwijsniveaus op dezelfde dag staken. Met de actie 
hopen de bonden druk te zetten op de politiek om meer 
te investeren in het onderwijs en daarmee “dalende 
leerling prestaties en de lerarentekorten” tegen te gaan. 
Volgens de AOb is “structureel 2,9 miljard euro nodig, 
voor primair tot en met hoger beroepsonderwijs”. De 
bond wil dat er in deze kabinetsperiode al een begin 
wordt gemaakt met extra investeringen. 

Wij hebben van ons bestuur nog niet vernomen of zij 
achter deze staking staan, maar de stakingsbereidheid 
onder de leerkrachten op onze school is groot. Wilt u er 
dus alvast rekening mee houden dat de school vrijdag 
15 maart waarschijnlijk gesloten zal zijn. 

 
NATIONALE VOORLEESDAGEN 
Woensdag 23 januari gaan de Nationale 
Voorleesdagen weer van start. De opening hiervan zal 
om 8.40 uur plaatsvinden op het Zeemeeuwplein voor 
de groepen 1 t/m 4. Hierbij kunnen helaas geen ouders 
aanwezig zijn. De inloopochtend van groep 1/2 komt 
dan ook deze keer te vervallen.  
Zoals de titel al zegt: Voorleesdagen! Tijdens deze 
dagen staat het voorlezen aan kinderen centraal. U 
kunt zich dan ook vanaf maandag opgeven om voor te 
komen lezen (opa’s/oma’s ook van harte welkom) via 
de lijst die op de klassendeur komt te hangen.  
 

Agenda: 
Maandag 14 januari:  start Citoweken 

Vrijdag 18 januari: Gevleugeld podium 

1/2C 

Woensdag 23 januari: start Nationale  

    Voorleesdagen 

Maandag 28 januari:  MR vergadering 

Vrijdag 1 februari:  Gevleugeld podium 7A 

Vrijdag 1 februari: Afsluiting Nationale 

Voorleesdagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.aob.nl/nieuws/actieweek-in-maart-voor-meer-investeringen-onderwijs/


BEZOEK VAN DE BRANDWEER 
Afgelopen week kreeg groep 4a bezoek van Herman de 
Brandweerman. De kinderen hebben genoten van de 
voorlichting en kregen een werkboekje en een 
sleutelhanger en een deurhanger. Ze weten nu hopelijk 
veel over brandveiligheid. 

 

 
 
NASCHOOLSE SPORT BASKETBAL 
Aanstaande woensdag kunnen leerlingen van de 
groepen 3 t/m 8 meedoen met de naschoolse sport van 
juf Patricia: Basketbal van 12.15-13.15 uur.  
Maandag kunnen de leerlingen hiervoor een formulier 
meenemen welke voor woensdag 23 januari moet 
worden ingeleverd.  
 
 
 

 
TIPS VOOR HET WEEKEND 
 

BOSAVONTUREN VOOR SPEURNEUZEN 
Zoek in het bos natuurlijke materialen waarmee je iets 
kunt knutselen, een spel kunt doen of iets anders leuks. 

Spelenderwijs leer je van alles over de natuur tijdens 
deze speur/struintocht door de Almeerse bossen. Je 
krijgt een cadeau wat je meteen kunt gebruiken tijdens 
de wandeling.  
De tocht begint om 10:30 uur en is ongeveer een uur 
later terug bij buitencentrum Almeerderhout. Hier ga je 
aan de slag met de materialen die je hebt gevonden 
tijdens de wandeling. In de vorm van een spel, 
knutselen of iets anders leuks.  
Elk maand is er een ander thema én krijg je een ander 
cadeau om je basisuitrusting voor speurneuzen uit te 
breiden. 
 
voor boeken en meer informatie: klik op 'meer 
informatie' 
http://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/stadsbossen-
almere/bosavonturen-in-het-almeerderhout  
Diverse data van 10.30 – 12.30 uur 
 
 
 
 

JEUGDTHEATER 4+: MAYA ZINGT DE 
WERELD ROND 

20 januari 2019, van 15:00 tot 16:00 | Bibliotheek Stad, 
de nieuwe zaal 

Kosten: Leden € 6,25 | niet-leden € 8,25 

 
Ga samen met Maya en haar troubadours zingend, 
dansend en trommelend de wereld rond. 
Zangeres Maya is nieuwsgierig naar de wereld en alle 
mensen die er leven. Al zijn we zijn allemaal op 
dezelfde planeet geboren, tóch is iedereen anders. Wat 
maakt ons verschillend? Ga samen met Maya en haar 
troubadours zingend, dansend en trommelend de 
wereld rond. Zo veranderen we langzaam allemaal in 
wereldburgers en maken we samen de wereld mooi. 

 
Kosten: Leden € 6,25 | niet-leden € 8,25 

Kaarten: Kaarten zijn verkrijgbaar aan de klantenbalies 
in de nieuwe bibliotheek of direct via iDeal 
 
Koop kaarten via iDeal 
 

PEUTERVOORLEZEN: EEN HUIS VOOR 
HARRY 

23 januari 2019, van 10:30 tot 11:30 | Almere Stad en 
Almere Buiten 

Kosten: Gratis 

 
Tijdens de Nationale Voorleesdagen lezen we voor 
uit het Prentenboek van het jaar 'Een huis voor 
Harry'. Na aflopen knutselen we samen een vlinder. 
Dit jaar zijn de jaarlijkse Nationale Voorleesdagen 
van 23 januari t/m 2 februari. Centraal staat het 
Prentenboek van het Jaar 2019 'Een huis voor 
Harry' van Leo Timmers. 
Kater Harry is bijna altijd binnen. Maar als vlinder Vera 
tikkertje wil spelen, gaat hij mee naar buiten. Dan 
verdwaalt Harry in de stad. Alleen Vera weet de weg 
naar huis. Kan iemand hem helpen Vera te vinden? 

http://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/stadsbossen-almere/bosavonturen-in-het-almeerderhout
http://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/stadsbossen-almere/bosavonturen-in-het-almeerderhout
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=2496;a_id=1548
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=2496;a_id=1548


Tijdens het speciale voorleeshalfuurtje lezen we samen 
dit boek. Na afloop knutselen we samen een mooie 
vlinder.  
 
 
 

JEUGD: MENEER MONSTER: DE 
GRUFFALO 
Hij heeft oranje ogen, een tong zwart als drop en 
paarse stekels van zijn rug tot op zijn kop. Wie kent 
hem niet? De Gruffalo komt 19 januari naar KAF! 
Een kleine muis loopt door het diepe donkere bos en 
wordt beslopen door drie dieren die niets liever willen 
dan hem opeten. Gelukkig weet de muis zijn fantasie te 
gebruiken en bedenkt hij een list. Maar wat gebeurt er 
als de muis opeens wordt geconfronteerd met zijn 
eigen verzinsels? 
 
 
Overwint de kleine muis zijn angsten voor die grote 
griezel? 
 
De Gruffalo is een spannende fysieke 
slapstickvoorstelling voor iedereen van 3 jaar en ouder. 
 
Zaterdag 19 januari van 14.00-16.00 en van 16.00-
18.00 uur 
 
http://kaf.nl/podium/agenda/seizoen-2018-
2019/meneer-monster-de-gruffalo/  

 
 
Meneer Monster maakt verrassend jeugdtheater vol 
fysiek geweld, humor en muzikaliteit. Een tikkeltje bizar 
en bovenal leuk voor jong en oud. Meneer Monster 
vindt het belangrijk om te laten zien wat theater is en 
hoe leuk het is om te spelen. Meneer Monster is 
cultureel ondernemend, stoer, ongepolijst en creatief. 
Andere producties: ‘De Waanzinnige Boomhut van 13 
Verdiepingen', 'Fantastische Meneer Vos’, ‘Over een 
kleine mol die wil weten wie er op zijn kop heeft 
gepoept!’ en ‘De Rovers’. 
 

http://kaf.nl/podium/agenda/seizoen-2018-2019/meneer-monster-de-gruffalo/
http://kaf.nl/podium/agenda/seizoen-2018-2019/meneer-monster-de-gruffalo/

