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Nieuwsbrief nummer 16 
Week 2:  6 januari t/m 10 januari 

Deze nieuwsbrief is ook digitaal te lezen op: 
www.zuidwalschool.nl 

 

 

Belangrijke data:   

16 januari Studiedag (peuters en gr 1-8 vrij) 

30 januari stakingsdag 

31 januari stakingsdag 

4 februari Middag vrij  
voor peuters en groepen 1/2 

19 februari Verkleedfeest op school 
i.v.m. carnaval 

21 februari Studiedag (gr 1-8 vrij),  
start voorjaarsvakantie 

2 maart 1e schooldag na 
voorjaarsvakantie 

 
Het gehele Zuidwalteam wenst u een gelukkig, 
gezond en zeer leerzaam 2020 toe!  
Wij zullen onze uiterste best doen om er met z’n 
allen een prachtig jaar van te maken! 
 
 
 
Zoals u vanuit de media hebt kunnen vernemen zijn er 
op 30 en 31 januari stakingsdagen gepland. 
Aan deze stakingsdagen zullen het primair- en het 
middelbaar  onderwijs gaan deelnemen. 
De Zuidwalschool doet hier ook aan mee!! 
Net als alle voorgaande stakingen wil men dat de 
regering meer gaat investeren in het onderwijs, zodat 
de leraren een hoger salaris kunnen krijgen, de 
werkdruk wordt verlaagd en het onderwijs als totaal 
een positiever beeld gaat krijgen. 
Met andere woorden: op 30 en 31 januari is de 
Zuidwalschool gesloten en zal er geen les gegeven 
worden aan de groepen 1 tot en met 8. 
Let op: de peuterspeelzaal zal deze dagen gewoon 
open zijn, omdat de peuterspeelzaal onder een 
andere CAO valt. Naast deze nieuwsbrief zal ik deze 
informatie ook via een aparte brief in mijn schoolinfo 
en in  papieren vorm naar u toe laten komen. 
 
 

 
 
 
Vanaf januari 2020 komt er een belangrijke 
verandering voor de peutergroepen. Omdat het 
kabinet heeft besloten meer tijd te investeren in het 
VVE aanbod op voorscholen, mogen peuters langer 
(of vaker) naar onze peuterspeelzaal komen. 
De peuterspeelzaal gaat daarom vijf dagen in de 
week open zijn (ook op woensdagen). 
De kosten blijven gelijk. Dat wil zeggen, de 
peuterspeelzaal is gratis voor kinderen met een 
indicatie en een ooievaarspas. Kinderen zonder 
ooievaarspas met indicatie betalen alleen de 
jaarlijkse tariefverhoging (niet voor de nieuwe extra 
uren). U dient wel zelf deze wijziging door te geven 
voor de kinderopvangtoeslag. 
Dat betekent ook, dat we gaan werken met drie vaste 
krachten (in plaats van twee).  
We zijn blij dat we juf Soundous bereid hebben 
gevonden, om drie dagen in de week met juf Karin en 
juf Samira te komen werken. Juf Soundous is voor 
ouders en kinderen al een bekend gezicht, omdat zij 
op vrijdagen al aanwezig was. 
We begrijpen het goed dat dit nog eventueel vragen 
bij u op kan roepen, omdat het om behoorlijke 
veranderingen gaat. Kom even langs, dan bespreken 
we het graag nader met u! 
 
De nieuwe tijden en dagdelen worden: 
ma 8.15-12.00 (groep A)  12.45-15.15 (groep B) 
di 8.15 -12.00 (groep B) 12.45 -15.15 (groep A) 
woe 8.15-12.00 (groep A) 12.45-15.45 (groep B) 
do 8.15-12.15 (groep B)  12.45 -15.15 (groep A) 
vr 8.15-12.00 (groep A) 12.45-15.15 (groep B) 
 
 

 
 
 
 
 

Landelijke stakingsdagen 

Veranderingen peuteropvang 2020 

http://www.zuidwalschool.nl/
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Aan het begin van het jaar geven wij u een overzicht 
van alle dagen dat er geen les is, bijvoorbeeld omdat 
de leerkrachten dan met elkaar een studiedag 
hebben. Helaas lukt het niet altijd, om dit van te 
voren precies goed vast te leggen. 
 
Zo is er een studiedag op 16 januari.  
De school zal dan voor de groepen 1 tot en met 8 
gesloten zijn. Dit geldt voor de hele dag. Er is dan 
geen overblijf en geen naschoolse activiteit. 
De peuterspeelzaal is in de ochtend gesloten 
maar in de middag wel gewoon open. 

Op 30 januari en 31 januari geen les voor de groepen 
1 tot met 8( school gesloten i.v.m. staking! 
Peuterspeelzaal gewoon open! 

 
Verder zijn de kleuters  
in de middag van 4 februari vrij.  
Groep 3 t/m 8 en de peuters hebben dan gewoon les. 
 
Op 21 februari zijn de groepen 1 tot en met 8 vrij.  
De peuterspeelzaal is deze dag gewoon open.  
Aansluitend start de voorjaarsvakantie.  
Die duurt een week. Op maandag 2 maart zien we 
elkaar allemaal weer. 
 
Dat zijn in deze periode wat meer losse vrije dagen 
dan u van ons gewend bent.  
Op deze dagen kan er op school veel geleerd en 
overleg worden met het team. Daarom zijn deze echt 
van belang voor de kwaliteit van ons onderwijs. 
We gaan er van uit dat u op deze dagen opvang voor 
uw kinderen kunt regelen. Mocht dat problemen 
opleveren, denken wij graag mee over mogelijke 
oplossingen. 

 

Vanaf maandag 27 januari tot en met vrijdag 14 
februari zullen in de groepen 1 tot en met 7 weer de 
bekende CITO toetsen worden afgenomen. Het is 
belangrijk dat uw kind dan aanwezig is, zodat de 
gehele groep tegelijk in alle rust deze toetsen kan 
maken.  

 

 

 
Brief aan de ouders: 
 
Datum: januari 2020 
Onderwerp: 30 en 31 januari  landelijke stakingsdag 
voor primair en voortgezet onderwijs 
 
Beste ouders, 
Zoals u vanuit de media hebt kunnen vernemen, zijn 
er op 30 en 31 januari 2020  landelijke stakingsdagen 
gepland.  
Aan deze stakingsdagen zullen het primair- en 
voortgezet onderwijs gaan deelnemen. 
Net als bij alle voorgaande stakingen wil men dat de 
regering structureel meer gaat investeren in het 
onderwijs, zodat de leraren een hoger salaris kunnen 
krijgen, de werkdruk wordt verlaagd en het onderwijs 
als totaal een positiever beeld gaat krijgen. 
Staken is een individueel recht van werknemers. 
Iedere leerkracht beslist zelf of hij of zij gaat staken.  
Dit houdt dus in dat op sommige scholen veel 
leerkrachten gaan staken en op sommige scholen 
weinig of geen leerkrachten gaan staken. Dit heeft 
weer tot gevolg dat de ene school wel open kan 
blijven en de andere school te weinig leerkrachten 
heeft om de groepen te kunnen bemannen. 
Op de Zuidwalschool willen veel leerkrachten (meer 
dan 80 %) meedoen aan deze staking!! 
Dit betekent dus dat op donderdag 30 januari en 
vrijdag 31 januari de basisschool ( zowel ’s ochtends 
als ’s middags) gesloten zal zijn en er geen lessen 
gegeven gaan worden in de groepen 1 tot en met 8. 
Wij verzoeken u dan ook, indien nodig, voor deze 
dagen een andere vorm van opvang voor uw 
kind(eren) te regelen. Mocht dit tot ernstige 
problemen leiden, dat kunt u dit aangeven bij de 
directie van de school. 
Wij hopen te mogen rekenen op uw begrip! 
Met deze actie wordt er aandacht gevraagd voor de 
toekomst van het onderwijs, voor uw kind en voor de 
toekomst van hele generaties kinderen. 
Let op: de voorschool ( peuterspeelzaal) is op 
donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari  gewoon 
geopend (zowel de ochtend als de middag!). Dit komt 
omdat de peuterspeelzaal onder een andere CAO 
valt. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ferry Scholtens ( directeur Zuidwalschool) 

Vrije dagen in januari en februari 2020 

Cito toetsen 2020 

Stakingsdagen 30 en 31 januari 


