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We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok  
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PRIMAIR ONDERWIJS IN ACTIE 
 
Beste ouders,  
In de media wordt er veel gesproken over eventuele stakingsacties in het primair onderwijs. 
Vrijdag 3 november is er overleg geweest tussen de vakbonden en het initiatief “PO in actie”. 
Uit dit overleg zijn voor dit moment geen concrete stakingsacties afgesproken. Wel is 
afgesproken dat er in de maand november enkele gesprekken met minister Slob zullen 
plaats vinden. De uitkomst van deze gesprekken zullen bepalend zijn voor eventuele acties. 
Vallen de gesprekken tegen, dan heeft men dinsdag 12 december als stakingsdag 
gekenmerkt. Verder is het plan om daarna in 2018 estafette stakingen te houden. Laten we 
hopen dat het niet zover hoeft te komen en dat het kabinet met een beter plan komt voor 
het primair onderwijs. Wat nu op tafel ligt is 10 miljoen extra voor komend jaar en 470 
miljoen in 2021. Nog lang niet de 1,4 miljard die het primair onderwijs vraagt voor 
werkdrukverlichting en loonsverhoging. Voor alle duidelijkheid: of er een stakingsdag komt is 
dus nog niet zeker, maar als hij er komt dan is dat op dinsdag 12 december.  
 
Hopende u hiermede voldoende te hebben ingelicht. 
Monique Kampman 
 
Sinterklaasviering   
Dinsdag 5 december vieren we op school sinterklaas. De sint zal met zijn pieten om 08.30 
uur op school aankomen. We willen u dus vragen om op tijd op school te zijn. De kinderen 
van groep 1 t/m 4 halen eerst in de klas hun muts op en gaan dan weer naar buiten. De 
andere groepen blijven buiten. De sint arriveert bij het kleuterplein (zandbak). Hier zal door 
middel van lint aangeven worden waar de kinderen mogen staan. Ouders zijn buiten 
welkom.  
De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen wel naar binnen gebracht worden, maar we 
verzoeken u snel afscheid te nemen zodat het programma voor de kinderen verder kan gaan.  
Wij vragen u de kinderen gewoon een tussendoortje en lunch mee te geven.   
De eindtijd van deze dag is 14.45 uur.   
 

Woensdag 6 december is er een vrije inloop. Dat betekent dat de kinderen uiterlijk half 10 
op school moeten zijn. Daarnaast mogen ze deze dag ook een cadeautje meebrengen dat ze 
van de sint gekregen hebben. Let op: het speelgoed mag niet uit teveel kleine onderdelen 
bestaan of iets zijn dat te snel kapot gaat.  
We wensen iedereen een fijn sinterklaasfeest!   
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