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Beste ouders, verzorgers, 

 

Na een paar dagen staken, typ ik deze Nieuwsbrief. Ook heb ik inmiddels een groep 

leerlingen geen onderwijs kunnen geven, vanwege het tekort (zeg maar gerust 

GEEN) inval….En dat is zeer teleurstellend. Niet alleen voor u, zeker ook voor ons! En 

dan de zieke leerkracht die zich enorm schuldig voelt…Nee, er moet echt iets 

veranderen binnen onderwijsland! 

Over het staken en de invalproblematieken hoef ik u niet veel meer te vertellen. Ik 

heb in december de mail gestuurd en ons verhaal verteld. Ook is deze staking volop 

in het nieuws geweest. Toch willen we vanuit de Tormijnschool laten weten, dat we 

staken niet fijn vinden. Het is niet twee dagen vrij zijn. Maar wel twee dagen samen 

zijn en naar buiten toe laten weten waarom we staken. Dit is niet perse om het geld, 

het loon, de krimp, de werkdruk. Het is omdat de kwaliteit van onderwijs ons aan ‘t 

hart gaat! Als ons geweldige beroep niet aantrekkelijker wordt gemaakt, kiest er 

geen student voor om de opleiding tot docent te gaan doen. En wanneer iedereen 

via zijwegen het onderwijs in zou kunnen…dan is dat zeker niet top voor kwaliteit.  

Kortom, wij als team gaan voor kwaliteit! Daarom hebben we als team flyers 

gemaakt tijdens de staking en deze naar de voortgezet onderwijs scholen gebracht. 

Op ludieke wijze natuurlijk! Misschien heeft u het in de kranten zien staan!? Studenten 

mogen bij ons een dagdeel meekijken en enthousiast worden. Dat gaat vast lukken 

op ons mooie schooltje! 

STUDIEDAG 

Afgelopen maandag, 3 februari, was er een studiedag. Het is geen geheim dat de 

Tormijnschool krimpt. Helaas! We doen er nog steeds alles aan om kinderen naar 

onze fijne en kwalitatief goede school te halen. In Noordijk zelf worden er te weinig 

kinderen geboren…Omdat we daar met het onderwijs op in moeten spelen en daar 

nu al over na moeten denken, hebben we met het team een bezoek aan ‘t Palet in 

Groenlo gebracht. Een hele kleine school met maar twee groepen. Echter, alle 

leeftijden en groepen worden ‘bediend’. Komend schooljaar is dat bij ons niet aan 

de orde, maar het jaar erna zou het bij ons ook zo eruit kunnen gaan zien. De 

pluspunten hebben we meegenomen en natuurlijk geven wij ons onderwijs nu al op 

een manier die dan ook goed te doen is. Onderwijs blijft veranderen, moet met de 

tijd mee. 

  



RAPPORTGESPREKKEN 

In de week van 10 februari kunt u zich weer inschrijven voor 

de 10-minuten gesprekken. Op de gele tafels ziet u de 

formulieren en de tijden waar u uw naam kunt invullen. 

Niet vergeten! Dank. 

 

MUZIEKLESSEN 

De afgelopen weken is muziekles uitgevallen. De muziekjuf, Nicole, had  last van 

stemproblemen en er bleek een poliep te zitten. Het herstel duurt langer dan 

verwacht. Gelukkig is er nu een inval muziekjuf, juf Margot. 

Wat/Wanneer Wie Waar 

Vanaf 10 feb, inschrijven 

10 min. gesprekken 

Alle ouders/verzorgers In de school, op de gele 

tafels in de gang 

13 feb, korte 

theatervoorstelling 

Groep 1-4 In de klas 

14 feb, workshop 

presentatie 

Alle belangstellenden 

mogen komen kijken 

In de school 

Week van 17 feb, 

rapportgesprekken  

Alle ouders/ verzorgers Bij de desbetreffende 

leerkracht 

21 feb, rapporten mee Alle leerlingen  

21 feb, carnaval Groep 1-4 mag verkleed 

op school komen, vieren 

’s ochtends carnaval. 

Andere groepen mogen 

zich ’s middags 

omkleden. 

In de school 

24-28 feb, 

voorjaarsvakantie 

Iedereen  

 

3 maart is de open dag bij ons op school! 

Zegt het voort….. 

 

 

 

 

 

 

Alvast een hele fijne carnavals/voorjaarsvakantie gewenst! 


