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onderwerpen:
 De Wielewaal
 Staken?

agenda:
 3 februari: studiedag

De meeste mensen kennen het verhaal: Iemand loop langs het strand en ziet
achter zich zijn levensweg. Dubbele voetsporen in het zand, want God loopt
naast je. Als je dan achterom kijkt, valt het op dat er op moeilijke momenten
maar één spoor zichtbaar is. Was God er dan niet op die dagen dat er verdriet
was en pijn? Nee, zegt God, dat enkele spoor is juist van mij, want ik droeg je.

 6 februari: rapport mee

Daar moeten we ons maar aan vasthouden nu het gemis van juf Corry nog zo
voelbaar is. Want dat is zo, omdat er in de school zoveel aanwezig is dat ons
herinnert aan haar. En het is bijna 14 februari, haar geboortedag.

 24-28 februari: voorjaarsvakantie

Het leven is broos, dus laten we zuinig zijn op elke dag die ons door God is
gegeven!
Het team van CBS Eben Haëzer.

 10 februari: rapportavond
 12 februari: rapportavond én
advies groep 8

En verder…..
Excursie
De kinderen van groep 5-8 zijn donderdag 30 januari naar het natuurmuseum ‘de Wielewaal’ in Willige Langerak.

De Wielewaal
In oktober zijn we met het project “Vogel het uit”
van Kunst Centraal begonnen.
We hebben verrast gekeken naar heel veel verschillende vogels.
Daarna zijn we met een kunstenaar
zelf aan het werk gegaan om vogels te tekenen.
Vanmiddag zijn we als afsluiting van dit project
met de bovenbouwgroepen naar museum de Wielewaal geweest.
Daar zijn we op speurtocht gegaan in het museum
om allerlei informatie over vogels uit onze eigen omgeving te verzamelen:
Waar broeden ze, wat eten ze, waar overwinteren ze?
Tot slot hebben we het vogelspel in groepjes gespeeld.
Een leerzame en supergezellig middag.
Met dank aan Marijke Rijneveld!

Staken?
Er is binnen de school besloten om niet te staken deze week. De reden is dat er inmiddels al meer geld is gekomen naar het
onderwijs. We hebben daar bijvoorbeeld een gymdocent van kunnen bekostigen en voor een deel is het geld gebruikt voor een
onderwijsassistent. Dat betekent dat er een belangrijk stukje werkdruk is opgelost, want een goede gymles geven is niet
eenvoudig; daarnaast is er wat tijd vrijgekomen voor administratieve werkzaamheden. Ook de salarissen van het personeel is
inmiddels een aantal procenten gestegen.
Er blijft voorlopig een tekort aan leraren, dat is zo. Daarom is het belangrijk om de mooie kant van ons beroep uit te dragen,
want werken in het onderwijs is fantastisch. Nu opnieuw staken (en blijven mopperen?) zou een averechtse werking kunnen
hebben op het enthousiasme van jonge mensen die overwegen om het onderwijs in te gaan. Dat zou jammer zijn, want die
jonge mensen hebben we juist hard nodig.
Zolang we in de driehoek KIND-OUDER-SCHOOL blijven staan, kunnen we kinderen het beste geven. En dat willen we toch
allemaal? Leerkrachten houden overigens de mogelijkheid om individueel te staken, maar niemand heeft dat recht gebruikt.

