Belangrijke
data:
● 21 februari
● Maandag 25 februari
● Donderdag 28 februari
● 2 t/m 10 maart
● Maandag 11 maart
● Vrijdag 15 maart

laatste invulmoment enquête
MR vergadering
Geen schoolzwemmen
Voorjaarsvakantie
Start Project Zeeland
school gesloten

Welkom
Een woord van welkom voor Chloë Cevaal. Chloë is vorige week
bij ons op de Kohnstammschool begonnen. We hopen dat zij zich
spoedig thuis zal voelen op de Kohnstammschool en wensen
haar een fijne en leerzame tijd.
Vervanging
Vorige weken,was er bij ziekte van de leerkrachten, geen vervanging te krijgen. We
hebben dit kunnen oplossen door leerlingen te verdelen over de groepen, andere inzet
van het personeel, te werken met onbevoegden of het inzetten van stagiaires. Dit alles
was natuurlijk niet ideaal. Er was begrip voor de situatie en er kwam ook spontaan
aanbod van ouders of andere mensen om in te springen in dergelijke gevallen van nood.
Daarom nu de oproep aan ouders, familieleden of andere
bekenden, of zij in geval van hoge uitzondering voor een korte
periode een groep willen overnemen. In eerste instantie zoeken
we naar mensen met een onderwijsbevoegdheid.
Wilt u zich melden bij meester Wim, zodat we een inventarisatie
kunnen maken. We hopen dat het niet nodig is om mensen op te
roepen die op dit lijstje staan, maar we zijn blij met iedereen die
ons kan en wil helpen in dergelijke noodsituaties.
Ouderraad
De ouderraad verzorgt voor leerlingen van de Kohnstammschool vele leuke dingen op
school. Naast activiteiten die ze organiseren, zorgen zij ook regelmatig voor een
aansprekende aankleding van de school. Nu zijn er op dit moment maar weinig mensen
die actief zijn in de ouderraad. Dit heeft zeker invloed op hetgeen de ouderraad
organiseert. Ik hoop dat er nog ouders zijn die actief willen zijn voor
hun kinderen op de Kohnstammschool. Dit kan door mee te denken
en organiseren, maar ook door actief te zijn betreffende een sfeervolle
inrichting van de school. Neem contact op met een lid van de
ouderraad of een juf of meester van de school!
Namens de leerlingen alvast bedankt.
NL doet
Voor het vijfde jaar op rij is de Kohnstammschool actief tijdens NL doet. Op
16 maart willen we ‘s ochtends de school en schoolomgeving opknappen. Er
hebben zich al diverse ouders aangemeld om actief te zijn. Naast
schilderwerk willen we ook buiten werken. Het vervangen van verrotte
bielzen is een redelijke klus, het aanvullen van de heg voor school. Heeft u
ook interesse om te helpen, dan bent u van harte welkom, maar laat het
vooraf even weten!

Staking
Op vrijdag 15 maart sluit de Kohnstammschool de deuren. Na de succesvolle actie van
leerlingen en personeel van de Kohnstammschool in september, worden nu toch echt een
keer de deuren gesloten. Het water staat ons aan de lippen vanwege:
● de grote werkdruk
● de vele administratie
● vervangingsproblemen
● te weinig nieuwe pabo studenten
● negatief effect van de herverdeling van de financiële middelen
(minder geld) voor Kohnstammschool en Albero
● beperkt loopbaanperspectief
● toetscultuur
● oordelen vellen zonder aandacht voor instroomniveau leerlingen
● alles wat op ‘t bord van het onderwijs wordt neergelegd
● de zwaarte van het werk.
Nieuw gezicht in de school
Vanaf februari voert juf Carla, als onderdeel van haar re-integratie na ziekte, op de
Kohnstammschool, ondersteunende directie taken uit, onder leiding van meester Wim.
Wij wensen haar een fijne tijd op onze school.
Boek cadeau
Dankzij sponsoren krijgen de leerlingen van groep 7 en 8 het mooie boek “Kruistocht in
spijkerbroek” morgen mee naar huis. Wat een geweldige actie weer! Veel leesplezier!
Brandveilig
Deze week is de Kohnstammschool gecontroleerd betreffende de
brandveiligheid. De school is veilig verklaard: voldoende goed gekeurde
blusmiddelen, veilige en voldoende ruimte om de school te verlaten,
goed ontruimingsplan, goed gekeurde brandmeldinstallatie en
rookmelders bij de kleuters en de peuters. Een veilig gevoel!
Zeelandproject
Achter de schermen zijn we al druk bezig met het Zeelandproject “ Jong
ondernemerschap” van de Kohnstammschool.
De leerlingen zijn ook al hard aan het werk met het maken van allerlei producten die ze
eind maart ZELF in de Kohnstammschoolwinkel gaan verkopen.(Lees ook de extra bijlage
en vul de brief in die u ook op papier heeft ontvangen).

Volgende nieuwsbrief 13 verschijnt later!

