Inschrijven oudergesprekken
U kunt vanaf vandaag de oudergesprekken via De Aquamarijn-app inplannen!
Een nieuw systeem vraagt altijd even om gewenning. Het is immers anders dan het
vertrouwde. Daarom hierbij nog een keer de te volgen stappen op een rijtje.







Open de app
In deze app swipet u naar rechts totdat u bovenaan gesprekkenplanner ziet staan.
Hier kunt u de groep aanklikken waarin uw zoon of dochter zit.
U vult de naam en geboortedatum van uw zoon of dochter in en ook uw e-mailadres.
Hierna kunt u een tijd kiezen!
Heeft u meerdere kinderen op school? Dan herhaalt u de stappen.

Schoolfruit
Van 11 november t/m 19 april krijgen uw kinderen op school
gratis drie stuks groente en fruit per week. De school doet
namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit,
groente en gezonde voeding. Met EU-Schoolfruit leren
kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en
groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!

EU-Schoolfruit op de Aquamarijn
De drie vaste groente- en fruitdagen op de Aquamarijn
worden:
woensdag, donderdag en vrijdag
Wij ontvangen de levering van de leverancier Vitamine & zo.

Iedere dinsdag wordt het “Gruit-menu” van die week via onze Facebookpagina
gecommuniceerd. Het Schoolfruit is een uitstekende vervanger voor het 10-uurtje. Deze
hoeft u gedurende de leveringsperiode dan ook niet aan uw kind(eren) mee te geven.

Staken – Rupsje Nooitgenoeg of bittere noodzaak?
U zult zich na vrijdagmiddag toen bekend werd
gemaakt dat er een akkoord was gesloten tussen
de bonden en minister Slob, afgevraagd hebben of
De Aquamarijn aanstaande woensdag nu wel of
niet open is.
Meteen na bekendmaking van het akkoord en het
bericht van de bonden om hiermee ook de
aangekondigde staking af te blazen, ontstond er
op alle social media en andere media een
stormvloed aan zeer negatieve reacties en onvrede van de leerkrachten, onderwijs
ondersteunend personeel, directeuren en gelukkig ook veel bestuurders over het bereikte
“akkoord”.
Van minister Slob was het een slimme zet: vlak voor het ingaan van het weekend dit akkoord
bekend maken en te schermen met een bedrag van 460 miljoen voor het onderwijs. Op deze
manier wordt mijns inziens de bevolking op het verkeerde been gezet. Als de leerkrachten
nu nog niet tevreden zijn dan voelt het alsof we worden weggezet als het bekende “Rupsje
Nooitgenoeg!”
Natuurlijk 460 miljoen is een serieus bedrag. Maar helaas is dit bedrag voor slechts twee jaar
en is het geen structureel bedrag voor een structureel probleem. Voor een school als De
Aquamarijn betekent dit dat we in totaal voor twee jaar ongeveer €40.000,- extra te
besteden hebben om in te zetten, dat is €20.000,- per jaar. Van dit geld kun je geen extra
personeel inzetten. De vraag is enerzijds of je überhaupt al geschikte nieuwe medewerkers
kunt vinden, en anderzijds stopt deze financiering na twee jaar weer. Daarnaast klinkt
€20.000,- per jaar als een waanzinnig bedrag, maar in werkelijkheid kan ik er slechts één
collega, één dag extra per week uit benoemen om zo de 20 collega’s te kunnen
ondersteunen. Dat schiet natuurlijk structureel niet op.
Het akkoord kwam op geen enkele manier tegemoet aan de eisen van het onderwijs: het
gelijktrekken van het salaris van PO en het VO, een beter salaris voor
onderwijsondersteunend personeel en directeuren, een structurele oplossing van de
werkdrukproblematiek, kleinere groepen en een werkelijke oplossing voor het schrijnende
lerarentekort. Een eisenpakket dat noodzakelijk is om voor onze kinderen kwalitatief goed
onderwijs voor nu en de toekomst te realiseren. Een eisenpakket dat noodzakelijk is om ons
prachtige vak - waar iedere onderwijsprofessional vanuit een passie voor kinderen en leren

voor heeft gekozen – weer aantrekkelijk te maken voor nieuwe talenten. Talenten waar u en
onze kinderen dagelijks van mogen leren.
Het bericht uit het NRC van afgelopen vrijdag zegt voldoende:
"Basisschoolleraren verlaten de vier grote steden en Almere. Onderwijzers vertrekken per
saldo uit de grote steden, terwijl juist daar de tekorten het grootste zijn".
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/01/basisschoolleraren-verlaten-grote-steden-enalmere-a3978809
De situatie in Almere is echt zeer dreigend en er moet nu wat gaan gebeuren! Laten we als
collega’s en ouders hierin samen blijven optrekken. Het is bittere noodzaak… Het gaat
immers om onze kinderen!

Nationaal schoolontbijt – donderdag a.s.
Donderdag a.s. organiseren wij in ons Kindcentrum het Nationaal
Schoolontbijt. Binnen het gehele IKC ontbijten de kinderen dan samen
met hun leerkracht of pedagogisch medewerker.
Het Nationaal Schoolontbijt wordt deze week voor de zestiende keer
georganiseerd, dit keer op zo’n 2750 basisscholen. Door het Nationaal
Schoolontbijt hopen we dat leerlingen en ouders zich nog bewuster worden van het belang
van een goed en gezond ontbijt. Uit onderzoek blijkt dat dat werkt: ging in 2008 nog 20
procent van de scholieren met een lege maag naar school, vorig jaar had al 95 procent van
de leerlingen ontbijt op voor de bel ging.
Het ontbijt bestaat uit een gezond en gevarieerd pakket dat is samengesteld volgens de
richtlijnen van het Voedingscentrum.

Belangrijke data
6 november
7 november
15 november
16 november
11 – 29 november

Staking onderwijs – leerlingen vrij
Nationaal schoolontbijt
Versieren Sinterklaas
Landelijke intocht Sinterklaas
Ouder-kindgesprekken

