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Uit de directiekamer 
 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het 
nieuwe jaar. We hebben er weer bijna 3 weken 
opzitten en gaan al voorzichtig denken aan het 
komende carnavalsfeest. In deze nieuwsbrief al 
flink wat informatie daarover. Ook is te lezen dat 
er weer een start gemaakt is met de  
schooltuintjes in groepen 1-2.  
 
Volgende week gaat de werkgroep ‘Groene 
schoolplein’ van start met een bezoek aan Kbs 
De Spoorzoeker. Daar hopen we een mooi  
voorbeeld te zien van een nieuw, eigentijds en 
groen schoolplein.  
 
Natuurlijk beseffen we dat de volgende week een 
erg vreemde en voor velen een erg onhandige 
week is. Met een studiedag op maandag en  
stakingsdagen op donderdag en vrijdag. In deze nieuwsbrief kunt u  
achtergrondinformatie lezen over de onderwijsstakingen. 
 
De nieuwsbrief sturen we per mail. Ook via de website van de school en de 
schoolapp kunt u de nieuwsbrieven inzien. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim van Dun 

AGENDA JANUARI / FEBRUARI 

27 Studiedag 

30 + 31 Staking 

05 Juffen/men. dag grp 3 

12 Rapport 

13 Oudergesprekken 

17 Oudergesprekken 

21 Carnavalsviering 

24 tm 28 Voorjaarsvakantie 

 

VOLGENDE NIEUWSBRIEF 

20 februari 
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Achtergrond van de staking op 30 en 31 januari 
 
Afgelopen week hebben wij u geïnformeerd over onze deelname aan de  
landelijke onderwijsstakingen op 30 en 31 januari. De meerderheid van het team 
heeft besloten om te gaan staken na een oproep vanuit de vakbonden. Daarop 
heeft het bestuur INOS besloten om de school te sluiten. Zie ook de brief die u 
heeft ontvangen op vrijdag 17 januari.  
 
Natuurlijk begrijpen we helemaal dat deze dagen erg vervelend zijn en dat daar 
erg wisselend en niet altijd positief over wordt gesproken. Ook al omdat bekend is 
geworden dat er pas een nieuwe CAO is getekend. Echter niet bij iedereen is  
helder dat het bedrag wat daar mee gemoeid is eigenlijk ‘oud’ geld is dat al lang 
op de plank lag om uit te geven. Er zijn nog steeds geen structurele extra         
middelen beschikbaar gesteld om de grote zorgen in het basisonderwijs aan te 
pakken. 
 
Op 6 januari j.l. stuurden onderwijsministers Arie Slob (ChristenUnie) en Ingrid 
van Engelshoven (D66) de nieuwste cijfers over de onderwijsarbeidsmarkt aan de 
Tweede Kamer. In de brief is gebruik gemaakt van veel verschillende data, zoals 
de aantal vacatures, de instroom en de personeelsaantallen per  
onderwijssector. De cijfers laten zien dat het vinden van voldoende goede  
leerkrachten voor scholen steeds moeilijker wordt. De ministers schrijven dat het 
aantal online vacatures in het primair onderwijs verdriedubbelde in de afgelopen 
drie jaar. Het ministerie van Onderwijs rekent in het schooljaar 2023/2024 op een 
tekort van 4.200 voltijd leraren.  In het basisonderwijs werken bovendien relatief 
veel oudere leerkrachten. Bijna een kwart is 55 jaar of ouder en zij gaan de  
komende jaren met pensioen. Een voorspelling  voor tien jaar later laat zien dat 
de tekorten in alle regio’s kunnen oplopen tot tienduizend fte. Al met al zeer  
verontrustende cijfers. 
 

Om het basisonderwijs definitief en goed op de agenda te krijgen van de politiek 
zijn deze stakingen helaas nodig blijkt eens te meer. Wat wil men dan in het  
basisonderwijs? Vooral maatregelen om het lerarentekort aan te pakken. Het  
tekort aan leerkrachten zorgt op dit moment voor extra werkdruk bij de huidige  
onderwijsteams. Dit terwijl de werkdruk toch al hoog is. Dit komt mede door de 
hoge eisen die gesteld worden aan het onderwijs, zonder dat daar echte  
investeringen tegenover staan. Het werken in het (basis) onderwijs moet weer 
aantrekkelijker worden, moet dus in aanzien gaan stijgen. Hoe krijgen we dat voor 
elkaar? Het verschil met de salarissen in het VO bij een gelijk opleidingsniveau 
moet verdwijnen. Er zijn echte investeringen nodig om onderwijsinnovaties en 
ontwikkeling mogelijk te maken. Ook dienen er voldoende ondersteunende  
functies te komen om Passend Onderwijs mogelijk te maken. Tenslotte moet er 
sprake zijn van voldoende materiele bekostiging voor moderne leermiddelen en 
een goed gebouw. 
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Achtergrond van de staking op 30 en 31 januari 
 
De afgelopen weken 
We hechten eraan om u als ouder mee te nemen in de problematiek van het niet 
altijd beschikbaar zijn van vervangers. De ouders van de betreffende groep      
krijgen bericht per mail hoe het is opgevangen. We willen vanaf nu in de     
nieuwsbrief maandelijks aangeven wat wij hebben gedaan om het onderwijs op 
onze school toch door te kunnen laten gaan en welke consequenties dit heeft 
voor de kwaliteit van het onderwijs. Deze maand geen groep hoeven te verdelen 
of naar huis te laten gaan, maar wel een aantal interne oplossingen moeten      
regelen. Een overzicht van afgelopen maand: 
 
Groep 7: verlof voor collega, duo-collega neemt groep over maar laat andere  
taken liggen. 
Groep 1-2: verlof voor collega vanwege familieomstandigheden ingevuld met  
iedere dag een andere vervanger. Laatste dag vervangt collega die daardoor  
ondersteuning in andere groepen niet kan doen. 
Groep 1-2: zieke collega vervangen door collega die extra dag komt werken. 
Groep 3: zieke collega vervangen door derde jaars student. 
Groep 3: zieke collega vervangen door collega die extra dag komt werken. 
Groep 8: geen vervanger beschikbaar. De groep leerlingen wordt verdeeld over 
de groepen 6, 7 en 8. 
 

 
Instroomgroep kleuters vanaf 1 maart 
 
Beste ouders/verzorgers,  
  
Sinte Maerte is groeiende. De huidige 7 kleutergroepen beginnen langzaam vol te 
lopen en er worden nog steeds nieuwe kinderen aangemeld. 
Daarom start er vanaf 1 maart een instroomgroep op Sinte Maerte.  
De kinderen van maart, april en mei 2016 starten in deze instroomgroep. Wie de 
leerkracht  van deze groep wordt is nog niet beken. Wij houden u op de hoogte. 
Mocht u vragen hebben, dan mag u contact opnemen met juf Babette. 
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Opbrengst verkoop oude bibliotheekboeken 
 

Beste ouder(s) en kinderen,  

 

Vlak voor de kerstvakantie hebben wij een boekenmarkt georganiseerd.  

Dank jullie wel voor de enorme belangstelling. De boekenmarkt heeft maar liefst 
156,65 euro opgebracht. De boeken die we aan het einde van de avond nog over 
hadden, hebben we gedoneerd aan een goed doel. Van het bovenstaande bedrag 
gaan we een mooi aanbod met nieuwe boeken kopen voor in de bibliotheek. Een 
leuke boekentip? Stop het in de brievenbus bij de bibliotheek. Zodra de nieuwe 
boeken er zijn kunnen jullie ze vinden op de plank bij de ‘nieuwe’ boeken.  

 

Oproep hulpouder bibliotheek 
 

Verder nog een oproep voor de bibliotheek. Welke ouder vindt het leuk/ heeft er 
tijd om ons op maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag (11.00-11.45 uur) te  
assisteren in de bibliotheek? De kinderen komen dan boeken ruilen. Interesse? 
Loop even binnen bij juf Angelique of juf Jolande. 
 

Groet,  

Werkgroep bibliotheek 
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Een stukje schooltuin 
 

Groep 1/2F (en ook groep 1/2G) heeft sinds dit schooljaar het stukje tuin voor de 
klas geadopteerd. De kinderen zorgen samen met de juf en een aantal ouders dat 
de tuin er voortaan weer netjes bij ligt. Ze mogen het onkruid wieden, leren hoe je 
moet planten en hebben onlangs ook al bolletjes in de grond gestopt. In het nieu-
we jaar gaan we nog lekkere dingen voor de vogeltjes ophangen en in de lente 
hopen we ook te kunnen gaan zaaien. Kom gerust eens langs ons tuintje gelopen 
om de mooie, paarse viooltjes te bewonderen.  

 

Groetjes van de tuinders van groep 1/2F 
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Enthousiaste ouder gezocht 
 
Jaarlijks neemt groep 7 deel aan het praktisch en theoretisch verkeersexamen. 
Dit is alleen mogelijk met de hulp van ouders. 
Tijdens het praktische examen helpen ouders met de keuring van de fietsen, zijn 
ze post onderweg en helpen ze met de start- en finishprocedure. Om dit alles in 
goede banen te leiden maakt de school gebruik van een coördinator verkeersexa-
men. Dit is een ouder van onze school. 
Op dit moment wordt dit nog gedaan door Inge den Ouden. Echter heeft Inge 
aangegeven te willen stoppen. We zijn daarom op zoek naar een ouder die haar 
wil opvolgen en zich voor meerdere jaren aan het verkeersexamen wil verbinden. 
Als coördinator verkeer monitort u de hele procedure rondom het examen, u zorgt 
voor voldoende begeleiding op de dag van het examen, u begeleidt de fietsen-
keuring voorafgaand aan het examen, u voert gegevens in ten behoeve van het 
verkeersdiploma en u werkt nauw samen met de leerkrachten van groep 7.  
 
Lijkt het u wat om deze taak op u te nemen dan kunt u per mail contact opnemen 
met meneer Ron (ron.vanzundert@inos.nl). 
Wij zien uit naar uw reactie. 
 
Leerkrachten groep 7 
 
Theoretisch verkeersexamen donderdag 02 april  
Praktisch verkeersexamen vrijdag 15 mei 
 
 
 
 
 

 

 

Ouderportaal ParnasSys gesloten 
 

In de weken dat er in de verschillende groepen Cito toetsen worden afgenomen is 
in het ouderportaal de module landelijke toetsen gesloten. Dit geeft de  
leerkrachten tijd om deze toetsen goed te kunnen analyseren. Dat is op dit  
moment het geval. Doordat de leerkrachten op dit moment de rapporten aan het 
opmaken zijn in het systeem ParnasSys, zijn er nu ook andere modules niet  
bereikbaar. We zullen u een bericht sturen als alles weer open staat. 

mailto:ron.vanzundert@inos.nl
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Carnavalsviering groepen 1/2 
 
Beste ouders/verzorgers,  

Op vrijdag 21 februari vieren wij carnaval op school.  
Alle kleuters, zowel groep 1 als groep 2, worden op school verwacht bij de eigen 
leerkracht.  
In de ochtend mogen de kinderen al verkleed naar school komen.  
's Middags gaan we er een gezellige carnavalsviering van maken.  

We hopen u zo voldoende op de hoogte te hebben gebracht.  

  
Met vriendelijke groeten,  
Werkgroep Carnaval  
Marc van der Made  
Babette Silva  
Babs Knuit  
Femke Havermans  
Marinko de Rooij  

 

 
 

 
 
Sjouwen en bouwen carnavalsfeest 
 
Beste ouders, 
  
Op vrijdag 21 februari vieren we het mooiste feest in het zuiden. 
Op de Sinte Maerte wordt een groot carnavalsfeest georganiseerd. 
Op vrijdag middag gaan we hossen in de sporthal (gymzaalgedeelte) 
Om te zorgen dat dit een groot succes wordt zoeken we ouders die willen  
meehelpen opbouwen en opruimen. 
Het opbouwen bestaat uit het opbouwen van het podium en aankleden van de 
zaal. 
We willen graag om 11.00 uur beginnen met sjouwen en bouwen. 
Ervaring van vorig jaar leert dat we rond 12.00 uur klaar kunnen zijn. 
U kunt dus op tijd op het schoolplein staan om uw kind(eren) op te halen. 
Opruimen doen we direct na het feest, om 15.00 uur. 
U kunt zich opgeven via bjornstrous@gmail.com 
  
Namens de feestcommissie, 
Dank jullie wel en graag tot dan. 
  
Bjorn Strous 
 

mailto:bjornstrous@gmail.com
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Stichting Kielegat zoekt talent! 
 

Beste Docenten, leerlingen, kielegatters, 

  

Met de feestdagen nog vers in het geheugen kunnen we langzaam aan weer 
gaan uitkijken naar, in onze optiek, de feestdagen van het jaar! Carnaval 2020! 

  

Ook dit jaar is Stichting Kielegat op zoek naar talent; en denken dan ook in jullie 
een bron van talent te hebben aangeboord. 

  

Op carnavalsdinsdag 25 februari 2020 krijgen alle talentvolle Kielegatters de kans 
om te schitteren op het podium pontificaal op de Grote Markt. Buikspreken,     
acrobatiek, goochelen, slangen bezweren, beatboxen, zang, dans, alleen of in 
een groep. Alles mag!  

  

De grootste talenten stelen met carnaval de show tijdens de grote finale van    
Kielegat got Talent op het grote podium en winnen toffe prijzen. 

  

Aanmelden? Simpelweg een mailtje vóór 24 januari naar 
jeugd@carnavalbreda.nl. Je ontvangt dan zo snel mogelijk een mail met alles wat 
je moet weten over Kielegat Got Talent.  

  

Prijzen! 

Voor elke podiumplaats is er een prijs. Voor de beste drie is er een echte topprijs! 
De eerste plaats wordt beloond met 100 euro! De tweede strijkt 50 euro op en de 
derde gaat met een lekkere 25 euro naar huis! Aarzel niet en schrijf je meteen in!  

  

Met vriendelijke groeten, 

Maartje Withagen 

Namens Stichting Kielegat 

mailto:jeugd@carnavalbreda.nl
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Citytrainer Junior 
 

Binnenkort organiseren Kbs Sinte Maerte én Kober kinderopvang samen de  
training: Citytrainer Junior. 
Deze training wordt gegeven door een Citytrainer van Breda Actief en  
aangeboden aan alle leerlingen van groep 7 en 8. 
 

De leerlingen van groep 7 en 8 leren (sport) activiteiten te organiseren en te  
begeleiden die ze gaan inzetten bijvoorbeeld in de kleine pauze, tijdens het  
overblijven óf op een sportdag.  
Maar ze kunnen dit natuurlijk ook goed gebruiken om training te geven bij hun  
eigen sportvereniging! 
 
Er zijn 5 trainingsmomenten op school gepland op dinsdag van 12.30-14.00 uur. 
Meer informatie krijgen de betreffende leerlingen via hun leerkracht mee naar 
huis. 
 
 


