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Nummer 16   29e jaargang                           20 dec 2019 t/m 9 jan 2020 

 
Staking 
Zoals u, als ouder, wellicht heeft vernomen, hebben de vakbonden van het onderwijs opgeroepen om 
op 30 en 31 januari te gaan staken. De leerkrachten van onze school geven daar gehoor aan. 
https://www.aob.nl/investeerinonderwijs/ 
Er is een onderwijscrisis. In 2020 hebben 55 duizend leerlingen in het primair onderwijs geen leraar 
voor de klas en dit aantal loopt –als we niets doen- op naar bijna 240 duizend leerlingen in 2028. Het 
lerarentekort raakt scholen voor speciaal onderwijs nog harder. Juist het onderwijs aan een kwetsbare 
groep leerlingen is op losse schroeven komen te staan door het oplopende lerarentekort. Ook 
middelbare scholen kampen met tekorten bij de exacte vakken, klassieke talen, Duits en Nederlands. 
Het voortgezet onderwijs krijgt steeds meer last van het tekort. Daarom voeren wij actie!  
Op 30 en 31 januari 2020 is onze school dicht en gaan wij staken voor minder werkdruk en voldoende 
collega’s. Dat doen we voor onze leerlingen, voor het onderwijs en de toekomst van ons land.  
  
Vervanging bij afwezigheid 
Tegenwoordig komen we op scholen in de situatie dat het lastig is om vervanging/ personeel te 
organiseren. Dat hebben we op diverse scholen in Nederland gemerkt de afgelopen weken. In de 
Randstad gaan scholen zelfs weken of definitief sluiten. Bij deze ontvangt u van ons een stappenplan 
van wat u kunt verwachten wanneer er op school een leerkracht afwezig is. 

• School organiseert inval intern of extern. 
• School organiseert opvang in een andere klas. 
• Wanneer bovenstaande door omstandigheden niet mogelijk is zijn kinderen vrij. 

o U wordt tijdig telefonisch benaderd en gevraagd of uw zoon/ dochter de dag thuis 
opgevangen kan worden. 

o Uw kind is op weg naar school/ al op school, dan wordt uw kind opgevangen door een 
collega en nemen wij aansluitend telefonisch contact met u op. 

o Kinderen blijven thuis/ gaan pas naar huis vanaf school wanneer er contact is geweest 
met ouders. Dit zullen wij met de kinderen bespreken, wilt u dat thuis ook doen? 

o Wanneer u thuis geen opvang kunt organiseren is uw kind gewoon welkom op school. 
Dit kan wel inhouden dat er een aangepast programma is in de andere bouw. 
Bijvoorbeeld dat kinderen uit de bovenbouw meedraaien in de onderbouw, of 
andersom. 

20 december 
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Kerstvakantie  

6 januari  1e schooldag in het nieuwe kalenderjaar 
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Landelijke stakingsdagen onderwijs, Aremberg is gesloten 
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Kerst op de Aremberg 
Afgelopen paar weken hebben de peuters en de kleuters van groep 1 samen kerstliedjes gezongen bij 
de kerstboom. Naast bijvoorbeeld samen gymmen in het speellokaal, doen we dus ook dit soort 
activiteiten samen. Zo leren de peuters al spelenderwijs kinderen en leerkrachten van de basisschool 
kennen.  

 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
                                             
 
 

Kerststukjes  
Op dinsdag en woensdag zijn er kerststukjes gemaakt door alle leerlingen. Daarbij hebben we gelukkig 
veel hulp gekregen van ouders. Dat was echt fijn. Zo is het gelukt dat alle leerlingen een kerststukje 
hebben om, bij het kerstdiner, gezellig neer te kunnen zetten. Daarna mag het kerststukje uiteraard 
mee naar huis. 
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Zingen rond de boom 
Donderdagochtend, 19 december hebben we samen met de hele school kerstliedjes gezongen in de 
grote hal rondom de kerstboom. Eerst was groep 1, 2 en 3 aan de beurt, daarna groep 4, 5 en 6 en tot 
slot groep 7 en 8. Deze laatste 2 groepen hadden zelfs een kerstlied dat in canon gezongen werd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kerstdiner 
`s Avonds zijn we gestart met het samen zingen van de kerstliedjes voor alle ouders, opa`s en oma`s. 
Daarna om 17.45 uur kon iedere groep aanschuiven in het eigen lokaal, aan een heerlijk kerstdiner. 
Wat hebben de kinderen en de ouders weer ontzettend hun best gedaan om allemaal lekkere hapjes 
te maken.  
Fijn dat er ook rekening gehouden werd met de kinderen die geen varkensvlees mogen eten of 
vegetarisch zijn enz. We kunnen met elkaar terug zien op een geslaagd kerstdiner. De ouderraad heeft 
ook voor de kerstactiviteiten weer het nodige werk verzet. Daarvoor onze dank!  
Fijn dat de OR daar zo actief in is.  
 
Fruitlevering  
Op dit moment is het nog niet bekend welk fruit er in de eerste week na de kerstvakantie geleverd 
wordt.  
 
Het team, de OR en de MR wenst iedereen hele fijne feestdagen en een mooi, maar vooral gezond 
2020! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mailadressen om te onthouden: mr@aremberg.nl en penningmeester.or.aremberg@gmail.com 
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