Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
16 oktober 2019

Nieuwsbrief nummer 05

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
U ontvangt de nieuwsbrief elke twee weken (op papier of via e-mail) via de leerkracht
van uw kind.
Het archief van de nieuwsbrieven kunt u vinden op onze website: www.destrandwacht.nl.
In de nieuwsbrief staat algemene informatie vanuit de school voor onze leerlingen en hun
ouder(s)/verzorger(s).
Via de e-mail ontvangt u wekelijks een weekbericht vanuit de groep van uw kind.

Extra nieuwsbrief in verband met aangekondigde staking

Staking woensdag 6 november
Zoals u wellicht al uit de media heeft vernomen, hebben de onsderwijsbonden voor
woensdag 6 november opgeroepen om te gaan staken.
Er is in de afgelopen twee jaar structureel 1,4 miljard in primair onderwijs geïnvesteerd
om salarissen te verbeteren en werkdruk te verminderen. Maar, zo is eerder geconstateerd, daarmee zijn we er niet. Naast het steeds groter wordende lerarentekort, zijn er
andere noden in de sector die ook vragen om een krachtige financiële inzet.
In de Miljoenennota en bij de Algemene Beschouwingen werd echter duidelijk dat het
kabinet niet van zins is structureel meer geld beschikbaar te stellen voor het funderend
onderwijs. Het lerarentekort wordt echter groter en groter, en voor het keren van deze
ontwikkeling is in elk geval nodig dat er meer geld komt voor een passende beloning van
leerkrachten, maar ook van andere medewerkers in het onderwijs. Helaas laat het kabinet het nu afweten. Het bestuur van De Strandwacht, stichting De Haagse Scholen, heeft
begrip voor de actie.
Het ziet ernaar uit dat veel medewerkers van De Strandwacht meedoen aan de aangekondigde staking. Dat betekent dat alle locaties van De Strandwacht op woensdag 6 november gesloten zullen zijn. U zult uw kind die dag thuis moeten houden en zelf moeten
opvangen of dit laten doen. Mocht u echt niet zelf voor opvang kunnen zorgen, dan zal
de school zijn uiterste best doen opvang voor een aantal kinderen te realiseren. Wij kunnen echter niet garanderen dat dit ook lukt.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 1 november.

