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23 januari Klankbordgroep  

30 en 31 januari Staking 
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Staking 30 en 31 mei 

 

Op donderdag 30 en vrijdag 31 

januari staken alle leerkrachten van 

Stapelhof en zal de school dicht 

zijn. 

Allereerst willen wij u laten weten 

dat wij ons goed kunnen 

voorstellen dat ouders/verzorgers 

boos en/of teleurgesteld zijn dat 

leerkrachten staken en dat zij 

daardoor in (grote) problemen 

komen m.b.t. tot de opvang van 

hun kind(eren).  

Maar wij hopen dat u toch begrip 

kunt opbrengen dat wij dit keer wel 

gehoor geven aan de oproep van 

alle onderwijsbonden tot een 2-

daagse landelijke onderwijsstaking.   

Er is namelijk wel degelijk een alarmerende situatie ontstaan. In 2020 hebben 55.000 leerlingen in het 

primair onderwijs geen leraar voor de klas, dit loopt op naar bijna 100.000 leerlingen in 2025 en bijna 

240.000 leerlingen in 2028. Het onderwijs scoort met 27 procent burn-out klachten het allerhoogst van 

heel werkend Nederland. De werkdruk is te hoog o.a. door de overvolle klassen. Hierdoor staat de 

kwaliteit van het onderwijs onder druk en krijgen de kinderen niet het onderwijs waar ze recht op 

hebben.  

Het kabinet weigert nog steeds om structureel extra te investeren en daarom staken wij. 

Op dit moment voltrekt zich op de scholen in de Randstad al een ramp m.b.t. de bemensing van de 

verschillende groepen. Helaas is dat, bij ongewijzigd beleid, ons voorland. Dan kunnen er situaties 

gaan ontstaan dat ouders/verzorgers niet ver van tevoren horen dat hun kinderen 2 dagen thuis zitten, 

maar wordt dit heel kort van tevoren gecommuniceerd mdat blijkt dat er op dat moment geen 

(inval)leerkrachten beschikbaar zijn. Op Schouwen-Duiveland zijn er op scholen al meermalen 

groepen naar huis gestuurd, omdat er geen vervangers beschikbaar waren. Er zal dus op korte termijn 

echt fors en structureel in het onderwijs moeten worden geïnvesteerd.  

Het hele team staakt mee, voor zichzelf, hun collega’s, voor de school, maar vooral voor de leerlingen, 

dus voor de toekomst voor Nederland.  
 

http://tstaepelof.obase.nl/


Regioschool Westhoek 
Gisteravond was er een eerste informatiebijeenkomst in de Zeeuwse Stromen voor de ouders van de 
scholen in Scharendijke, Haamstede en Renesse. In navolging van de bijeenkomsten met teams en 
MR’s werden nu de ouders geïnformeerd over de plannen voor een nieuwe regioschool. 

 

Ewald de Keijzer (directeur-bestuurder Obase) heeft het 
integraal huisvestingsplan van de gemeente Schouwen-
Duiveland uitgelegd.  
Clemens Pronk (algemeen directeur Radar) vertelde wat voor 
voordelen dit kan opleveren. Een multifunctionele voorziening 
waar twee scholen intensief met elkaar samenwerken, 
geïntegreerde kinderopvang, bundeling van voorzieningen zoals 
Jeugdzorg, Sport, Cultuur, Bibliotheek e.d. 

De directeuren van de scholen deelden hun dromen. Hoe kunnen wij samen voor kinderen het 
onderwijs nog meer afstemmen. Het kind centraal stellen d.m.v. gepersonaliseerd leren. De school 
als oefenplaats voor het leven. Niet alleen schoolse vaardigheden maar ook ruimte voor sport, 
muziek en creatieve vorming. Ook de mogelijkheid om de school 52 weken per jaar open te houden 
en ouders zelf te laten bepalen wanneer men vakantie opneemt behoord tot de mogelijkheden. 
Na de presentatie hadden ouders de mogelijkheid om hun mening te geven en vragen te stellen.  
Vooral de locatie, waar de school gaat komen is een vraag die veel gesteld werd.  
Wij kunnen terugkijken op een positieve avond waarin ouders kritisch hebben meedenken. Dank aan 
de ouders van Stapelhof die hierbij aanwezig waren.  
 

Nieuws van groep 1/2/3 
Chris is een nieuwe knul in groep 1. Hij geniet volop. Xavi is nu met vakantie, maar daarna komt hij de 
troepen versterken. Fitz is ook aan het wennen. We krijgen een heerlijke club. Met groep 1 en 2 
werken we over tijd en alles dat daarmee te maken heeft. Denk aan de kalender, de indeling van een 
dag. We hebben verschillende klokjes in de klas. Uit Schatkist gebruiken we het verhaal van slak. Dit 
verhaal speelt rond oud en nieuw. We knutselen erover en hebben een opzegvers geleerd. 
Bovendien hebben ze een liedje geleerd over een langzame slak. Helpt u mee door thuis ook 
aandacht te besteden aan tijdbegrippen? 
Bij groep 3 liggen we keurig op schema. Volgende week is kern 7 klaar. We leren nu woorden met 
sch-ng en nk. De hoeveelheid tekst die de kinderen lezen wordt ook steeds groter. Het worden al 
hele verhalen. We schrijven de 2de helft van het jaar nog 2 keer in de week. De kinderen krijgen dan 
echt schrijfles en er wordt meteen een “spellingprobleem” behandeld. Denk bijv. aan woorden die 
geschreven worden met een au.  
Groep 3 heeft 24 januari geen gym in Haamstede. Marga verzorgd dan een les op school. Groep 5 en 
6 zijn dan bowlen. Op 7 februari is groep groep 3 aan de beurt om te gaan bowlen. De kinderen 
hoeven dan alleen hun gymschoenen mee te nemen. 

 

Nieuws van groep 4/5/6 
Afgelopen maandag zijn we gestart met de Cito toetsen. Door het afnemen van deze toetsen kijken 
we hoe de kinderen zich ontwikkelen en of deze groei ook naar verwachting is.  
Deze week hebben de kinderen de toetsen: DMT (Drie Minuten leestest), Rekenen & Wiskunde, AVI, 
TTR (tempo toets rekenen) en Spelling gemaakt. Volgende week staat nog het onderdeel Begrijpend 
Lezen op het programma. 
Met Faqta werken we aan het thema : “weer en wind”.  De tegels die al gemaakt zijn gingen o.a. over 
de schaal van Beaufort, luchtdruk, de ramp van 1953, maar ook dat wind leuk kan zijn. Gisteren 
hebben we allerlei proefjes gedaan in circuitvorm, passend bij dit thema.  
 



Sophie heeft in de klas verteld over diabetes 1. We hebben eerst het filmpje van Klokhuis gekeken, 
waarna Sophie over zichzelf heeft verteld. Sophie vertelde waarom ze ’s morgens en ’s middags wat 
later is, hoe ze zich voelt als haar suikerspiegel te laag is en wat ze dan moet doen. 
 
Vrijdag 24 januari gaat groep 5 en 6 bowlen. Dit i.v.m. Aemstie Alive. Groep 3 en 4 blijft deze middag 
op school met juf Marga. Vrijdag 7 februari gaat groep 3 en 4 met juf Marga bowlen en groep 5 en 6 
gaat dan gewoon gymmen. Voor het bowlen nemen de kinderen hun eigen gymschoenen mee.  
 

Nieuws van groep 7/8 
Cito 
We zijn van start met de Cito’s. We zijn begonnen met spelling en we kunnen zeggen dat we trots zijn 
op de resultaten tot nu toe! De komende week volgen rekenen en begrijpend lezen. Weer even een 
spannende tijd voor zowel de kinderen als de juffen ….maar we slaan ons er dapper doorheen. 
Schoolvoetbal 
Op 1 en 8 april is het schoolvoetbaltoernooi voor alle Schouwse basisscholen die daaraan willen 
deelnemen. Natuurlijk zijn wij met groep 7/8 van de partij. We hebben een compleet jongens- en 
meisjesteam. Welke fanatieke ouders kunnen ons helpen om de teams, buiten schooltijd, te trainen. 
Beide juffen zijn van veel markten thuis maar voetbal hoort daar niet bij….  Het zal gaan om een 
aantal weken dat de teams trainen met elkaar en een ouder, of ander geschikt persoon, die dat gaat 
begeleiden. Wij horen graag wie zich hiervoor op wil geven. 
Kamplocatie 
De kamplocatie is inmiddels definitief geboekt voor 18, 19 en 20 mei. We vertellen nog niet waar we 
heen gaan maar het zal zeker erg leuk worden! 
Bowlen 
Op vrijdag 24 januari gaan we bowlen in Haamstede. Dit doen we in plaats van gym. 
Tafels 
De tafels zitten er nog niet bij iedereen even goed in. Het is belangrijk deze regelmatig even door te 
nemen…. Kost maar een paar minuutjes! 
 

Hieperdepiep! 

 

De komende 2 weken feliciteren wij: 
 
18 januari Joël den Boer uit groep 2 
21 januari Jay de Vrieze uit groep 6 
24 januari Mans-Kroes uit groep 6 
27 januari Bas de vlieger uit groep 6 

 
 

 


