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Start kerstvakantie op 20 december 
Dit schooljaar hebben de kinderen een dag eerder kerstvakantie. Vrijdag zijn 
er geen lessen meer en kan iedereen gaan genieten van twee vrije weken. 
Op maandag 6 januari 2020 gaan we weer fris van start. 

 

Informatieavond op 3 februari 
Goed om alvast in de agenda te noteren dat we op 3 februari een informatieavond 
organiseren voor ouders. Tijdens deze avond zullen we o.a. de schoolontwikkelingen delen 
en toelichten, wat willen we de komende jaren bereiken, de nieuwe rapporten uitleggen, hoe 
we als school presteren t.o.v. andere scholen etc. Het tweede deel van de avond willen we 
ouders vragen om met ons te delen hoe zij de school zien, wat gaat goed/waar kunnen we 
ons nog in verbeteren. We hopen dat veel ouders op de avond aanwezig zullen zijn. 

 

Vakleerkracht gym ook op maandag 
We hebben al vele jaren op de donderdagen meester Sander, de vakleerkracht gym. Hij 
geeft dan aan meerdere groepen de gymlessen.                                                   Vanaf 6 
januari komt meester Sander tot het einde van het schooljaar ook op de maandagen 
gymlessen verzorgen. Dit betekent dat meer groepen les krijgen van de vakleerkracht gym 
en dat de groepsleerkracht die tijd kan besteden aan het verwerken van administratie of het 
voeren van gesprekken. Het nieuwe gymrooster zal z.s.m. in de schoolapp worden 
geplaatst. 

 

Lerarentekort en staking 
De laatste tijd is er weer veel in de media geschreven over het lerarentekort in Nederland. 
We merken in het onderwijs dat dit nu echt een probleem begint te worden. De sluiting van 
de scholen in Amsterdam is daar een voorbeeld van, maar ook wij hebben deze week weer 
een kleutergroep thuis moeten laten omdat er geen vervanging was. De komende tijd 
hebben we binnen onze stichting ook vacatures die we niet vervuld gaan krijgen. Hoe we dat 
op gaan lossen is nog afwachten. We hebben zelfs een groep binnen de stichting die nu al 
een aantal weken 5 verschillende leerkrachten per week krijgt. Dat is natuurlijk funest voor 
kwaliteit van onderwijs. Helaas is er niemand te vinden om de vacature op te vullen. 
Inmiddels lijkt het wellicht dat de regering steeds meer geld geeft voor salarissen in het 
onderwijs. Echter zijn de gelden waarover vorige week in de media werd geschreven, geen 
nieuwe gelden. Deze gelden waren al door de regering gereserveerd voor de salarissen 



maar omdat de CAO nog niet was ondertekend zijn deze nog niet uitbetaald.  
De bonden roepen, ondanks het ondertekenen van een nieuwe CAO, toch op om op 30 en 
31 januari te staken. Of wij ook als school mee gaan staken, beslissen we in de eerste week 
na de kerstvakantie. Staken heeft dan niet als doel om alleen maar meer salaris te 
ontvangen, maar om te zorgen dat er meer mensen komen die het onderwijs ingaan en dan 
speelt salaris wel een rol om nieuwe mensen aan te kunnen trekken. Voor de korte termijn 
zullen we de komende jaren veel last gaan hebben van de tekorten. De adhoc oplossingen 
van de minister doen afbreuk aan kwaliteit van onderwijs en verhogen de werkdruk voor 
personeel. Maar ook voor de lange termijn moet er echt iets gebeuren. We vinden staken 
heel vervelend, dat past eigenlijk niet bij ons, maar om onze jongste generaties de komende 
jaren goed onderwijs te kunnen bieden, moet er echt iets gebeuren en is staken een manier 
om druk uit te oefen en een statement te maken. In de eerste week na de kerstvakantie 
hoort iedereen of de PWA op 30 en 31 januari dicht gaan. 

 

Opbrengst sponsorloop schoolplein 
Het is alweer even geleden maar de sponsorloop die gehouden is in oktober was een groot 
succes. Het was leuk om te kinderen zo fanatiek te zien rennen. De opbrengst was 
fantastisch: 2675,85 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar het onderhoud van het 
plein, een deel gaat naar reservering voor reparatie/vervanging speeltoestellen en een deel 
zullen we in de komende tijd besteden zodat de kinderen ook meteen wat krijgen voor het 
geld dat ze bij elkaar gerend hebben. We zullen met de kinderen samen keuzes maken. 

 

Kinderconferentie 
Woensdag 20 november was de Internationale Dag 
van de Rechten van het Kind. Op deze dag 
organiseerde de gemeente Buren samen met 8 
basisscholen een KinderConferentie. Tijdens de 
KinderConferentie leerden kinderen over de 
Kinderrechten: Waar hebben kinderen recht op? 
Hoe is het geregeld in de wereld? En wat is er 
geregeld in de gemeente Buren? 
Ook gingen de kinderen aan de slag met de vragen: 
Wat vinden ze goed geregeld in hun dorp? En wat 
vinden ze dat beter kan? 

In de ochtend gingen de leerkrachten op school met 
de kinderen aan de slag met deze vragen. De tips 
en tops werden genoteerd op kleurrijke vlaggetjes. 
Per school werden vier kinderen afgevaardigd naar het gemeentehuis. Tijdens een gezonde 
lunch gingen deze kinderen in gesprek met raadsleden en de burgemeester en 
presenteerden hun tips en tops. 

In groep 7 is een filmpje opgenomen wat op de Culemborgse kabel is uitgezonden. Hier nog 
terug te kijken via de link:   https://youtu.be/agZu-ok3Dg0 

 

 

https://youtu.be/agZu-ok3Dg0


Vergeet niet regelmatig op de schoolapp te kijken voor: 
- nieuwe berichten onder de knop “nieuws” 

- de laatste foto’s 

  
Verkeersveiligheid rond de school 
In deze donkere tijden worden weer meer kinderen met de auto naar school gebracht. We 
merken dat de onveiligheid rond de school daarmee ook weer toeneemt. Er wordt soms 
zelfs driedubbel geparkeerd, of gedraaid precies bij de poorten van de school. In het belang 
van de veiligheid van jullie kinderen, parkeer de auto verder van de school en loop het 
laatste stukje. Of nog beter, breng de kinderen op de fiets naar school. 

 

Hoe pakt de PWA de eikenprocessierups aan? 
Weet u nog dat de kinderen van de zomer niet op het schoolplein konden spelen, omdat er 
eikenprocessierupsen in de bomen zaten? Een gedeelte van het plein is daarom zelfs 
afgesloten geweest. Veel kinderen en ook leerkrachten hadden last van jeukende bultjes op 
armen en benen. De haartjes van de eikenprocessierups werken namelijk enorm irriterend 
en kunnen voor ernstige klachten zorgen als ze in ogen of mond terecht komen. 

Dit lijkt misschien alweer even geleden, maar als we overlast 
door eikenprocessierups komend jaar willen voorkomen, 
moeten we nu in actie komen!  

Wat kunnen we doen om besmetting tegen te gaan? 

Er zijn middelen op de markt die de eikenprocessierupsen 
doden, maar die zijn óók schadelijk voor andere dieren in de 
omgeving. Met als gevolg minder vogels. Wegzuigen van de 
rupsen is ook mogelijk, maar helpt niet afdoende tegen het 
loskomen van brandhaartjes. Een andere mogelijkheid is: de natuur zelf inzetten. De 
natuurlijke vijand van de rups uitnodigen op het plein: kool- en pimpelmezen zijn gek op 
eikenprocessierupsen. En ze zijn ook nog eens leuk om te zien!  

Leerlingen bouwen nestkastjes 

Tijdens één van de workshops op 19 en 29 november hebben leerlingen uit de bovenbouw 
van de PWA met veel enthousiasme 30 degelijke nestkasten voor mezen gebouwd. 
Ondertussen zijn op aanwijzen van de Vogelwacht Culemborg 7 nestkasten rond het 
schoolplein opgehangen. Ook mogen we nestkasten ophangen op de plek waar onze 
kinderen ook graag komen: recreatieterrein De Meent. Met de gemeente Buren gaan we 
praten over wat zij daarnaast nog aan bestrijding doen. We kunnen namelijk niet verwachten 
dat meteen in het eerste jaar de nestkastjes vol zitten met jonge pimpelmeesjes en het 
probleem is opgelost. Dat heeft ook tijd nodig. 

Nestkastje kopen 

Ook vanuit uw tuin kunt u de eikenprocessierups bestrijden. De nestkasten die we nog over 
hebben bieden we daarom aan u te koop aan voor 15 euro. Ook hebben de kinderen nog 
mooie voederhuisjes gemaakt. Die zijn te koop voor 7.50 euro. Van dit geld kunnen we 



vogelvoer kopen, bloemen zaaien en begroeiing planten waarin de vogels kunnen schuilen. 
Wil u zich inschrijven voor een nestkast, geef dat dan door aan juf Lea: 
lea.wammes@basisburen.nl 

 

                       

 

Tenslotte  
We willen allround timmerman Bert van Lunteren van Lunterbouw bedanken voor het op 
maat zagen van al het hout voor de nestkasten. Van der Graaf Bloemen heeft ons 
gesponsord met vogelvoer. En een van de ouders heeft de kerstbomen geschonken. De 
kleuters hebben vetbollen gemaakt om de kerstboom mee vol te hangen.  
Wij hopen alvast op een prachtige zomer met korte mouwen en zonder 
eikenprocessierupsen! 

Hélène Plaggenborg en Leendert Jan van Lingen 

 

Het team wenst alle kinderen en ouders hele fijne 
feestdagen en het allerbeste voor een mooi 2020 
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