
Nieuwsbrief 22 februari 2019 
 
woensdag 27 februari Schoolfotograaf foto’s broertjes en zusjes inclusief kinderen 

Woutertje Plas 3. 

vrijdag 1 maart Carnaval! 

maandag 4 maart t/m 
vrijdag 8 maart 

Voorjaarsvakantie 

maandag 11 maart De school begint weer, luizencontrole 

donderdag 14 maart  Infoavond groep 6 10-14 onderwijs 

vrijdag 15 maart Volgende nieuwsbrief 

 

 
Voorjaarsvakantie 
 
Dit jaar hebben we laat voorjaarsvakantievakantie. Het 
heerlijke lenteweer  houdt nog even aan en wie weet 
profiteren we daar nog steeds van als het zover is. We wensen 
iedereen een fijne week toe! Op maandag 11  maart staan de 
schooldeuren weer open en vindt zoals gebruikelijk de 
luizencontrole plaats. 
 

 

Vakantierooster 2019-2020 
 
Hieronder vindt u het vakantierooster voor het 
volgende schooljaar. Dit vakantierooster geldt voor 
alle drie de basisscholen in Zetten.  
 
Op een later moment wordt u op de hoogte gebracht 
van de data waarop onze studiedagen plaatsvinden. 

 
 1e schooldag:   maandag 19 augustus 

 Herfstvakantie:  14 t/m 18 oktober 

 Kerstvakantie:   23 december t/m 3 januari 2020 

 Krokusvakantie:  24-28 februari 

 Goede Vrijdag:   10 april 

 Tweede Paasdag 13 april 

 Meivakantie:          27 april t/m 8 mei 

 Hemelvaartweekend: 21 en 22 mei 

 Tweede Pinksterdag:  1 juni  

 Zomervakantie:  13 juli t/m 21 augustus 

 
 

 

 



10-minutenavonden  
 
Hartelijk dank aan alle ouders die aanwezig waren op de 10-
minutenavonden. Fijn dat we op een positieve manier met elkaar 
konden spreken over uw kind(eren).  
Het is de bedoeling dat de kinderen van groep 3 t/m 8 na de vakantie 
hun rapport weer op school inleveren.  
 

 
Tevredenheidsonderzoek 
 
Verschillende ouders hebben de ouderenquête al ingevuld. Afgelopen 
maandag was dat een percentage van 23 %. Hartelijk dank daarvoor! 
We hopen dat u, wanneer u er nog niet aan toegekomen bent, dit 
weekend even de tijd kunt en wilt nemen om uw mening te geven. Voor 
ons is uw input heel waardevol!  
De kinderen van gr 6 t/m 8 vullen de enquête in de klas in. Hun respons 
staat nu op 92%. 
 
 

 

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

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. Onze 
prins en prinses carnaval komen door de haag aan. De 

kinderen lopen vervolgens in optocht achter prins en prinses carnaval met hun paard en wagen aan. 
Ze maken een rondje  Hoofdstraat-Piersonstraat. Ook de peuters van Woutertje Plas 3 doen aan de 
optocht mee. 
 
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. Het wordt vast een geweldig feest! 

 
Bericht van meester Jos over staking op vrijdag 15 maart  

 
Waarschijnlijk heeft u er wel over gehoord of gelezen: op 
vrijdag 15 maart 2019 staat er een landelijke 
stakingsactie van het zogenaamde brede onderwijsveld 
gepland.  
 
Een aantal onderwijsbonden van po, vo, mbo heeft hun 
leden opgeroepen deel te nemen aan deze landelijke 
stakingsactie. De onderwijsbond van het CNV heeft 



aangegeven deze stakingsactie niet te ondersteunen. 
 
De bonden voeren deze acties omdat zij extra investeringen in het onderwijs noodzakelijk vinden.  
Dat vinden wij ook. We zien dat leerkrachten te weinig tijd hebben om het onderwijs te ontwikkelen.  
De kwaliteit van het onderwijs staat zwaar onder druk door het stijgende lerarentekort. Dit tekort is 
al regelmatig voelbaar wanneer er een collega ziek is en er geen invallers te vinden zijn. Op die 
momenten gaan collega’s extra werken of worden groepen samengevoegd. 
 
De staking op 15 maart 2019 is echter een zogenaamde ‘politieke’ staking en is niet gericht tegen 
werkgevers in het onderwijs. Onze brancheorganisatie, de PO-raad, heeft geen conflict met de 
bonden en voert op de gebruikelijke manier overleg over de (arbeids)voorwaarden binnen onze 
sector.  
Het bestuur en de directie van de scholengroep Over- en Midden-Betuwe hebben wel begrip voor de 
overwegingen die aanleiding zijn voor deze landelijke staking, maar ondersteunen de staking in deze 
vorm niet. Zij  volgen hierbij het advies van de brancheorganisatie. 
 
Staken is het recht van iedere leerkracht. Alle leerkrachten hebben dan ook hun eigen afwegingen 
gemaakt om al dan niet mee te doen aan deze staking. Juf Wille uit groep 3 en juf Irene, onze intern 
begeleider hebben besloten om op 15 maart niet op school te zijn om actie te voeren voor de nodige 
extra investeringen in ons onderwijs. De andere leerkrachten kiezen ervoor te werken op deze dag. 
 
Voor groep 3 betekent dit dat er deze ochtend geen les gegeven wordt. We vragen u dan ook om uw 
kind deze ochtend thuis te houden. Mocht dit niet lukken, dan is er op school opvang.  
 

 
Tuinwerkochtend op zaterdag 16 maart 

 
Op zaterdag 16 maart a.s. krijgt onze schooltuin weer haar 
jaarlijkse opknapbeurt. Let op: op de kalender staat de 
foutieve datum van 9 maart vermeld.  
We doen dit jaar niet mee aan de grootste vrijwilligersactie in 
ons land, NL-doet. De animo hiervoor in het hele land was zo 
groot dat het geld dat het Oranjefonds hiervoor beschikbaar 
stelt al ruim voor sluitingsdatum op was. Jammer genoeg 
visten we achter het net.  
Het mag de pret niet drukken! De organisatie van deze 
ochtend is in prima handen van de ouderraad. U en uw 
kinderen zijn van harte uitgenodigd om de hele ochtend of 
een paar uurtjes mee te helpen. Neemt u zelf 
tuingereedschap mee? 

We beginnen om 9.00 uur. Rond 12.00 uur sluiten we de ochtend af met een heerlijke pan soep voor 
wie dat wil. Welkom! 
Schrijft u de datum alvast in uw agenda? 

 

 
FUN RUN op vrijdag 22 maart 

U heeft er al over kunnen lezen: dit jaar geen 
sponsorloop, maar een FUN RUN. De kinderen lopen 



voor het goede doel (Kika en het schoolplein) rondjes door en om het schoolgebouw. Samen met het 
HPC en het Kikafonds gaan we er iets moois van maken. Het wordt een mooi feest. 
We starten vrijdag 22 maart rond 10.00 uur met de jongste kinderen. Via de nieuwsbrief houden wij 
u op de hoogte. 
 

 
Berichtje van de Oranjevereniging 
 
Elk jaar maken wij, de Oranjevereniging Zetten-Hemmen, 
er een mooie dag van op Koningsdag voor jong en oud. 
Jammer genoeg wordt dit steeds moeilijker vanwege een 
tekort aan bestuursleden. Wij zoeken daarom nieuwe 
bestuursleden om Koningsdag te kunnen blijven 
organiseren. Wie heeft zin om ons bestuur te 
versterken? 
U kunt mailen naar desireevanmeerten3@gmail.com 
voor informatie en/of aanmelding. 
Met vriendelijke groet, Desiree van Meerten, voorzitter Oranjevereniging Zetten-Hemmen 

 

Berichtje van de Vluchtheuvelgemeente 
 
Uitnodiging voor de Meespeelviering op zondag 3 maart om 10.00 uur in de Vluchtheuvelkerk, 
Bakkerstraat in Zetten 
De meespeelviering in de Vluchtheuvelkerk is bedoeld voor alle mensenkinderen, van jong tot oud. 
Bijbelverhalen worden interactief verteld, waarbij op denken, voelen, doen en ervaren een appel 
wordt gedaan.  
 

Meespeelviering 3 maart: Carnaval!      

Deze zondag gaat het verhaal over Bileam en zijn 
ezel. Hij wil graag de koning helpen. Zal dat lukken? 
In ieder geval begeleiden wij hem, met zang en dans, 
als hij aan de tocht begint! Trek je mooiste 
carnavalskleren maar aan! 
Veel plezier allemaal met het verhaal over Bileam! 
Groetjes van de meespeelvieringgroep  

mailto:desireevanmeerten3@gmail.com

