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10-minutenavonden groep 1 t/m 7  
 
Op dinsdag 19 en woensdag 20 februari a.s. vinden de 10-
minutenavonden voor de ouders van de kinderen van groep 1 t/m 7 
plaats. Vandaag krijgen de kinderen de 10-minutenbrieven mee naar 
huis. 
 
Wilt u het invulstrookje uiterlijk woensdag 13 februari  weer op 
school inleveren, zodat wij het schema voor deze avonden kunnen 
maken? Vrijdag 15 februari krijgt u het dan weer terug met de tijden 
erop, waarop u op school verwacht wordt.  

Als u met juf Irene, onze intern begeleider, of met meester Jos een afspraak wilt maken, kunt u hen 
een mailtje sturen. Zij nemen dan contact met u op. Dit zijn hun mailadressen: 
irenedewerd@lvbueren.nl of directie@lvbueren.nl  

 
Carnaval op vrijdag 1 maart 
 
Over 3 weken is het alweer zover, dan vieren we carnaval en 
houden we onze traditionele playbackshow. De kinderen mogen 
die dag verkleed op school komen.  

Op vrijdag 1 maart om half 9 gaan alle kinderen naar hun groep. 
De kinderen uit de bovenbouw halen de onderbouwkinderen op 
om samen een haag te vormen in de Piersonstraat. Door de haag 
komen onze prins en prinses carnaval. De kinderen volgen hen in 

een stoet naar school.  
In de Meent presenteren prins en prinses carnaval hun proclamatie en kan het hossen door de school 
beginnen. Na de polonaise start de jaarlijkse playbackshow, uiteraard zijn prins en prinses carnaval 
hierbij aanwezig. Zij reiken de prijzen uit. 

De kinderen kunnen zich bij hun eigen leerkracht opgeven voor de playbackshow. Bij meer dan 3 acts 
per groep worden er in de groep voorrondes gehouden in de week vóór carnaval. Opgeven kan tot 
woensdag 13 februari. 
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Verkiezing Prins en Prinses Carnaval 
Alle groep 8 kinderen mogen zich opgeven voor Prins of Prinses carnaval. In de groep horen ze hoe ze 
zich verkiesbaar kunnen stellen. De verkiezing vindt plaats op vrijdag 22 februari. Op maandag 25 
februari wordt bekend gemaakt wie Prins en Prinses carnaval zullen zijn. 

 

Actie directeuren basisschool 
 
Gelukkig waren er op de LvB deze week geen leerkrachten 
ziek.  
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), hiervan is ook 

onze directeur Jos Schoenmakers lid, en CNV Schoolleiders 
hadden hun leden opgeroepen om deze week niet te zoeken 
naar vervanging van zieke teamleden. Het kost een directeur 
erg veel tijd een vervanger te zoeken en nog frustrerender is 
dat er regelmatig geen enkele vervanger te vinden is. Als 
een leerkracht meer dan één dag ziek is en er is geen 
vervanger, kunnen we niet anders dan de klas naar huis sturen. Kinderen opvangen in andere 
groepen is geen oplossing omdat zij dan geen goed onderwijs krijgen. Ook voor de groep waar ze te 
gast zijn is het een belasting. We willen al onze kinderen goed onderwijs geven, daar hebben ze recht 
op. 
Het probleem blijft bestaan, ook na deze week. Deze actie had als doel dit probleem helder in beeld 
te brengen. 

  

 Staking op 15 maart 
 
Op 15 maart wordt er opnieuw gestaakt in onderwijsland. 
Het is nu nog niet duidelijk of ons hele team hier aan 
meedoet. We begrijpen dat het voor ouders lastig is als 
een klas of zelfs de hele school dicht is op 15 maart. 
Daarom willen we u nu alvast op deze mogelijkheid 
voorbereiden 

 
De staking gaat over het lerarentekort en de werkdruk in het onderwijs. 
Op dit moment zijn er nauwelijks vervangers beschikbaar en ook voor de toekomst hebben we 
nieuwe, goed opgeleide collega’s hard nodig voor ons onderwijs! 
De werkdruk in het onderwijs is erg hoog, daardoor is er veel ziekteverzuim. Het tekort aan goede 
invallers zorgt ook nog eens voor extra werkdruk. We willen goed onderwijs kunnen geven en hier 
voldoende tijd en ruimte voor hebben. En zeker zo belangrijk: het prachtige vak van leerkracht 
verdient het aantrekkelijker gemaakt te worden voor mensen met onderwijspassie en om het 
lerarentekort af te wenden. De kwaliteit van onderwijs aan de kinderen nu én aan de generaties 
kinderen die gaan komen mag niet in gevaar komen. 
We houden u op de hoogte. 

 
 

Combinatiegroep 
 
In het nieuws is het regelmatig te horen: er worden minder 
kinderen geboren en dat zorgt voor krimp in veel regio’s van 



ons land. Ook in Zetten zien wij een sterke daling van het aantal kinderen dat geboren wordt. In 2017 
waren dat er bijvoorbeeld maar 37. Dat betekent dat er minder kinderen zijn die naar een van de 
basisscholen, peuterspeelzaal of kinderopvang gaan.  

We merken dat ook op de LvB. Dit schooljaar kunnen we dankzij de werkdrukgelden nog zonder 
combinatiegroepen werken, ondanks het geringe aantal kinderen in groep 3. Een luxe situatie, die 
jammer genoeg niet houdbaar is. Het komend schooljaar zullen we de gevolgen van de krimp 
duidelijker gaan voelen. De kans is heel groot dat we dan wel met een combinatiegroep gaan 
werken.  
 
We willen het proces dat hieraan vooraf gaat zorgvuldig aanpakken. Vanaf oktober zijn we al bezig 
met onderzoek naar combigroepen, zowel theoretisch als praktisch. In deze weken bezoeken de 
leerkrachten scholen waar met een combigroep gewerkt wordt. We observeren de werkwijze aan de 
hand van een kijkwijzer en bespreken met de betreffende leerkrachten wat nodig is om in een 
combinatiegroep alle kinderen tot hun recht te laten komen. In maart gaan we als team onze 
bevindingen bespreken. 
Een volgende stap is om alle opties m.b.t. het nieuwe schooljaar in kaart te brengen en een keuze te 
maken. Wanneer dat zover is, brengen we u hiervan op de hoogte. 
  
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met directeur Jos Schoenmakers. 
 

Veilig internetten 

 
In de onderzoekslessen van Blink gaan kinderen van groep 5 t/m 8 zelf op zoek naar informatie over 
het onderwerp van de les. Hierbij leren ze hoe ze informatie kunnen zoeken op internet en hoe ze 
het beste met informatie kunnen omgaan. Mediawijsheid noemen we dat, een heel belangrijke 
vaardigheid voor onze leerlingen! 

Een veilig pedagogisch klimaat, ook op internet, heeft voor ons de hoogste prioriteit. Op school 
hebben alle computers daarom een filter waarmee we ongewenste websites blokkeren. Hiermee 
beschermen we kinderen tegen beelden die voor hen niet geschikt zijn. Dit filter is speciaal voor 
scholen ontwikkeld en werkt heel goed. 
 

In een enkel geval zou het toch voor kunnen komen dat 
een kind op een site komt met een ongewenste inhoud. 
We praten hierover met kinderen in de klas en vragen de 
kinderen om zoiets meteen bij de leerkracht te melden. 
Toch kan het gebeuren dat een kind er op school niets 
over vertelt. Als u thuis wel hoort dat uw kind is 
geschrokken van de ongewenste pagina’s die hij of zij 
heeft gezien, vragen we u om dit direct bij ons te melden. 
Samen kunnen wij er dan voor zorgen dat het filter op de 
computer aangepast wordt en de kinderen zo nog beter 
beschermd worden tegen  ongewenste invloeden op 
internet. 


