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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1, 2 en 3:
Simson en de Filistijnen
Simson en zijn geheim

Richt. 13-15
Richt. 16

groep 4 t/m 8:
Les 1 De ark in de tempel
Les 2 Salomons rijkdom
Les 3 Spreuken van Salomo

1 Koningen 8; 2 Kronieken 5-7
2 Kronieken 8 en 9

*lied van de week (groep 5-8): Lied 283 In de veelheid van geluiden
Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Maandag is er totaal € 73,67 opgehaald.

KINDEREN GROEP 1 T/M 4, MIDDAG VRIJ
Op donderdagochtend 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest.
De kinderen uit groep 1 tot en met 4 zijn deze middag vrij.

DIERENDORPJE
Dinsdag 12 november hebben de kleutergroepen genoten van de
theatervoorstelling "Dierendorpje" in het speellokaal.
Een interactieve voorstelling waarbij er veel werd gelachen!
De voorstelling is gemaakt naar het gelijknamige prentenboek van Kim
Lian van der Meij en Gitte Spee.
Op YouTube zijn er diverse filmpjes/liedjes te vinden.
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ANDERE SCHOOLTIJDEN
Zoals vorige week al is vermeld kom ik met voorstellen richting het bestuur over de praktische invulling
van ‘andere schooltijden’. Ik heb inmiddels verschillende varianten op papier gezet. Daarnaast heb ik al 1
school met een (semi-)continurooster bezocht en een interview afgenomen met de directeur.
Punten waarmee rekening gehouden moet worden, staan hier onder:


Het primair onderwijs in Nederland is gratis.



Het aantal uren basisonderwijs is vastgesteld op 7520. (8X 940 uur).
Tot nu toe verdelen wij de uren op de CNS als volgt:
gr 1 t/m 4: 880 uur per jaar
gr 5 t/m 8: 1000 uur per jaar
totaal: 7520 uur
Omdat wij altijd enige marge moeten en willen houden, maakt de bovenbouw per jaar iets
meer uren (bv 1004 of 1008) en de onderbouw iets over de 900 uur per jaar. Dat heeft te
maken met dagen die we niet (kunnen) voorzien zoals warmte- en ijsvrij en andere bijzondere
gebeurtenissen. De inrichting van het onderwijs is de keuze van de school zowel inhoudelijk als
qua urenverdeling.



Volgens de Rechtspositiegids onderwijs:
Bij langer werken dan 5,5 uur bestaat er recht op een half uur pauze. Pauze betekent dus vrij
zijn en ‘los van het werk’. In overleg met en het akkoord van de personeelsgeleding van de
medezeggenschapsraad (pmr) mag er ook twee keer een kwartier worden opgenomen.

In de komende twee weken zal ik meer informatie verzamelen bij scholen met een continurooster.
Voor de duidelijkheid: Een semi-continurooster heeft op woensdag- en vrijdagmiddag geen school voor de
onderbouw en op woensdagmiddag geen school voor de bovenbouw. Een continurooster heeft 5 gelijke
dagdelen. Over het continurooster zal ik volgende week iets schrijven.
Aldert Dijk

