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Gelukkig nieuwjaar! 
 

 
 
Het team van De Indische Buurt School wenst u een fijn, gezond, liefdevol en leerzaam 
2020 toe! 
 

 
 
Terugblik op Kerst 2019 
 
Een bijzonder 'voorafje': dit jaar konden de  ouders en kinderen vóór het kerstdiner weer 
genieten van een toneelstuk door de leerkrachten. 
In de aula van de Balistraat hebben de ouders van de ouderraad een top kerstdiner 
georganiseerd voor alle ouders van de school.  
Het team wil de ouderraad en alle andere ouders die meegeholpen hebben hiervoor enorm 
bedanken! 
Het was warm en sfeervol, echt passend bij kerst. 
 
 

 



 
 
 
Belangrijke data t/m 14 februari: 
 

- Ma. 13 - 01 Start afname Cito toetsen van het Leerlingvolgsysteem 
- Do. 16 - 01: Start Moedersport  
- Wo. 22 - 01 Voorleesontbijt 
- Do. 23 - 01 Opening Schoolschrijver 
- Ma. 27 - 01: Start 2e blok Talententent 
- Wo. 29 - 01: Ouders ontmoeten Ouders 
- Do. 30 en Vr. 31 - 01: Staking, de school is gesloten 
- Wo. 05 - 02: Studiemiddag Rapporten, kinderen vanaf 12.00 uur VRIJ 
- Ma. 10 t/m Vr. 14 - 02: Rapportgesprekken  
- Ma. 17 t/m Vr. 21 - 02: Krokusvakantie 

 
 

 
 
Personeel 
 
Meester Vincent Kuit van groep 4 B is niet langer leraarondersteuner bij ons op school. 
Omdat hij naast deze baan en studie ook een bedrijf heeft, werd het combineren van alle 
verschillende werkzaamheden teveel. 
Meester Vincent maakt zijn stage af in de groep van juf Gerda.  
 
Voor groep 4 A zijn wij op zoek naar een tweede leerkracht, nu juf Margo op een andere 
school haar studie en stage gaat voortzetten. 
 
Vervanging: 
Het wordt steeds lastiger om invallers te vinden voor zieke leerkrachten en andere 
verlofdagen. 
Telkens moeten wij puzzelen om de groepen te kunnen bezetten. Veel tijd van de directie 
gaat zitten in het oplossen van vervangingsproblemen en het zoeken van nieuwe 
personeelsleden. 
Wij proberen steeds eerst via externe bureau’s, zoals De Brede Selectie,  een invaller te 
krijgen. Lukt dat niet, dan gaan wij bekijken wat wij intern kunnen doen: parttimers vragen 
om terug te komen en in te vallen, bij dubbele bezetting op een groep de tweede leerkracht 
de andere groep laten vervangen. Dit zijn allemaal onwenselijke oplossingen omdat er op 
deze manier veel belangrijk werk blijft liggen. Bovendien wordt de werkdruk hierdoor voor 
iedereen steeds hoger. 
 

 
 
Staking 30 en 31 januari 2020 
 



Op donderdag 30 en vrijdag 31  januari  wordt er weer een landelijke onderwijsstaking 
georganiseerd. Zoals u zult begrijpen gaat het team van De Indische Buurt School ook 
staken.  
 
Waarom maken wij deze keuze: 

● Het lerarentekort is een steeds groter wordend probleem en het is nog lang niet 
opgelost. 

● Wij maken ons zorgen over de kinderen nu en om de samenleving straks.  
● De onderwijsontwikkelingen blijven achter door de problematiek van nu. 
● De salariskloof  tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is niet 

opgelost. 
● De werkdruk neemt steeds meer toe.  

 
Uit de stakingsoproep  van de AOB ( de algemene onderwijsbond ):  
 
“Investeer in onderwijs 

Er is een onderwijs crisis. In 2020 hebben 55 duizend leerlingen in het primair onderwijs geen leraar 

voor de klas en dit aantal loopt –als we niets doen- op naar bijna 240 duizend leerlingen in 2028. Het 

lerarentekort raakt scholen voor speciaal onderwijs nog harder. Juist het onderwijs aan een 

kwetsbare groep leerlingen is op losse schroeven komen te staan door het oplopende lerarentekort. 

Ook middelbare scholen kampen met tekorten bij de exacte vakken, klassieke talen, Duits en 

Nederlands. Het voortgezet onderwijs krijgt steeds meer last van het tekort. 

Daarom voeren wij actie! Op 30 en 31 januari 2020 roepen we alle leden uit het basisonderwijs, 

voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs op om het werk neer te leggen. Dat doen we voor onze 

leerlingen, voor het onderwijs en de toekomst van ons land. Staak mee voor minder werkdruk, 

voldoende collega’s en een fatsoenlijk salaris.” 

 

 
 
Nieuws uit de groepen: 
 
Nieuwe instroomgroep  
Op maandag 6 januari j.l.  zijn we gestart met een nieuwe kleutergroep, de instroomgroep. 
De instroomgroep is bedoeld voor nieuwe vierjarigen die bij ons op school komen. We 
beginnen met vijf nieuwe kleuters en tot aan de zomervakantie komen er nog meer kinderen 
bij.  
De groep zal voorlopig geleid worden door juf Wendy. Juf Wendy werkt op maandag tot en 
met donderdag. Voor de vrijdagen wordt nog een leerkracht gezocht. 
 
Ouders gezocht voor BeeBot! 
Voor de groepen 1/2 A, B en C zijn we op zoek naar ouders die het leuk vinden om instructie 
te krijgen over de BeeBot (programmeren voor kleuters. 



Meester Aad zal deze instructie geven, waarna de ouders wekelijks met kleine groepjes uit 
de groepen ½ aan de slag kunnen. 
U kunt zich hiervoor opgeven bij één van de de leerkrachten van groep 1/2 A, B of C. 
 
 
Groepen 4 
De groepen 4 gaan op dinsdag 14 januari naar de bibliotheek voor het programma 
Schatgraven. 
 
Groep 5 
Groep 5 gaat op dinsdag 28 - 01 naar de Maakplaats in OBA voor het programma Magic 
Machine. 
 
Groep 6 
Groep 6 gaat op 11 februari naar Maakplaats021. Hier gaan de leerlingen leren 
programmeren met MicroBit. Deze les wordt gegeven bij OBA Javaplein. 
 
 
Groepen 7 
03 - 2      Livestream Nederlandse Philharmonisch  orkest (NedPHO) 
04 - 2      Maakplaats OBA , programma: Maken met MicroBit (7B) 
12 - 2    Winterconcert Leerorkest 
13- 2      Maakplaats OBA , programma: Maken met MicroBit (7A) 
26 - 2    Concert in de NedPHO-koepel 
 
 
Groep 8 
Op donderdag 23 januari doen 14 leerlingen uit groep 8 mee aan 'De baas van morgen' Zij 
zullen de betreffende dag de baas zijn van een groot bedrijf. Het project wordt aangeboden 
vanuit JINC. 
 'Er bestaat geen betere manier om kinderen te inspireren het beste uit zichzelf te halen dan 
door ze een dag de touwtjes in handen te geven'. aldus JINC. 
 
De open dagen van de verschillende VO-scholen starten in januari.  
 
De definitieve adviesgesprekken staan gepland op 23 en 24 januari, het rooster zal tzt 
volgen. 
 
Op donderdag 06-02 gaat groep 8 naar de OBA voor het Maakplaats programma Maken 
met MicroBit. 
 

 
 
Talententent.  
Het 2e blok van de Talententent begint in de week van 27 januari. Zie de site 
(www.detalententent.nl) , de folder en de brief voor meer informatie over de inschrijving. 



 

 
 
Woensdag  22 januari  doen we weer mee met het Nationale Voorleesontbijt. 
 

 
De kinderen ontbijten die ochtend op school terwijl er voorgelezen wordt door interessante 
gasten van buiten de school. De kinderen hoeven dus ‘s ochtends thuis niet te eten.  
Nina Brenjo, de moeder van Jana, verzorgt een gezond ontbijt. Dat wordt weer heerlijk!  
Wilt u van te voren een bord en bestek meegeven in een plastic tasje? 
Wij verheugen ons op een ‘gezellig, gezond en gelezen’ ontbijt !  
 

 
Schoolschrijver 
 
Donderdag 23 januari is de opening van Het Schoolschrijver Traject. 
Onze nieuwe Schoolschrijfster is Henna Goudzand. Zij zal gedurende 10 weken lessen 
geven in de groepen 3 en 4 en ook alle andere groepen een keer bezoeken voor een les. 
Ook zal zij aanwezig zijn bij een Ouders Ontmoeten Ouders avond om informatie te geven 
over het traject. 
 

 
 
Donderdagavond Moedersport 
Speciaal voor  moeders van De Indische Buurt School  is er vanaf 16 januari elke 
donderdagavond Moedersport. 
Cricket, volleybal, hockey, voetbal, softbal, rugby en nog veel meer teamsporten.  
 
Tijd: 20.00 u. -21.00u.  (inloop vanaf 19.45h) 
Plaats: de gymzaal van de Balistraat .  
 
Deelname is gratis tot de zomervakantie.  
 
Aanmelden kan in de zaal bij moeder Anna, of via 
ouders.indischebuurtschool@gmail.com 
 



Het project Match! Vadervoetbal/Moedersport wordt mogelijk gemaakt door Fonds 
voor Oost. 
 

 
 
Ouders ontmoeten ouders op woensdag 29 januari 2020 
 
De volgende bijeenkomst van Ouders Ontmoeten Ouders vindt plaats op woensdag 29 
januari.  
Het onderwerp van deze avond is: opgroeien in de Indische buurt. 
U bent van harte welkom om 18:00 uur op de locatie Balistraat. Een gezellige avond voor 
alle ouders en leerkrachten van de Indische Buurt School. Lekker samen eten en praten.  
 
 

 
 
Studiemiddag 5 februari 2020 
 
Op woensdag 5 februari zijn alle kinderen VRIJ vanaf 12.00 uur 
 

 
 
Rapportgesprekken 
In de week van 10 februari vinden de rapportgesprekken plaats. U wordt hiervoor 
uitgenodigd door de leerkracht van uw kind.  
 

 
 
Voorjaarsvakantie 
De voorjaarsvakantie is van 17 tot en met 21 februari 2020. 
 

 


