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Nieuws vanuit de directeur en het team
Sinterklaas op de Arnoldus van Os

Gisteren was het groot feest op en om de school!
Sinterklaas kwam met een aantal pieten aan met
een brandweerauto met sirenes. Het bleek dat er nog
2 pieten op het dak stonden. En één pietje durfde
er niet af. Gelukkig hebben de brandweermannen
en –vrouwen geholpen en stond het bange pietje
snel weer op de grond. De rest van de ochtend
hebben alle leerlingen genoten van bezoekjes aan
de Sint in de speelzaal, het uitpakken van cadeautjes
en surprises en het snoepen van het strooigoed!

Sinterklaas, pieten en de werkgroep met ouders en leerkrachten; bedankt voor jullie komst en hulp!!
Kunnen we voor volgend jaar alvast weer een afspraakje maken?

Stappenplan vervanging
Zoals u weet is er in heel Nederland een groot tekort voor wat betreft onderwijzend personeel. Dit
betekent voor ons dat we moeite hebben met het vinden van invallers bij afwezigheid van onze vaste
leerkrachten.
Bij afwezigheid wegens ziekte van de leerkracht wordt het RTC (invalpool) ingeschakeld. Stichting
RTC Cella is een personele samenwerking tussen 6 schoolbesturen in de regio Alphen aan den Rijn,
Gouda en Nieuwveen. De scholen zijn gevestigd in de regio Rijn en Gouwe, maar hebben ook scholen
in bijvoorbeeld Zoetermeer, Den Haag en Schoonhoven. Qua omvang werkt RTC Cella voor 86
scholen met ruim 16.500 leerlingen om te zorgen dat zij onderwijs krijgen van kwalitatief goede en
betrokken leerkrachten.
Als het RTC geen invalleerkracht kan leveren, zullen wij ons uiterste best doen om zelf een oplossing
te vinden om leerlingen in hun eigen groep op te vangen. Dit kunnen wij doen door intern te
schuiven met leerkrachten, LIO’ers en/ of onze onderwijsassistent. Mocht dit niet lukken dan zullen
we i.i.g. de eerste ziektedag van de leerkracht de leerlingen verdelen over de andere groepen. Als de
leerkracht ziek blijft en we intern geen mogelijkheden meer zien, dan kunnen we u vragen uw kind

de dag erna thuis te houden. Heeft u geen opvang voor uw kind op de dag dat het thuis mag blijven,
laat dit dan weten. Wij proberen dan opvang te verzorgen, maar geven geen garantie voor onderwijs.
Wij hopen natuurlijk dat we u niet hoeven te vragen uw kind thuis te houden, maar de berichten zijn
niet rooskleurig. Hieronder treft u een overzicht aan van vraag en aanbod vanuit het RTC van een
week begin november:
Aanbod: aantal leerkrachten die ingezet kunnen worden om in te vallen.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
44
41
46
41

Vrijdag
35

Vraag: verzoeken gedaan om invallers in te plannen op scholen.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
74
61
58
62

Vrijdag
59

Zoals u ziet komt het RTC dagelijks gemiddeld 20 leerkrachten te kort om aan de vraag te kunnen
voldoen. Zoals in zoveel regio’s in Nederland zijn ook onze stichting Morgenwijzer en het RTC aan het
onderzoeken welke mogelijkheden zij tot hun beschikking hebben om het lerarentekort aan te
pakken. Zo zijn ze drukdoende met het werven van (toekomstige) leerkrachten, het opleiden van zijinstromers, huiswerkinstituten, brede scholen, sportinstituten enzovoorts. Niet alle scenario’s zullen
geschikt zijn om voor langere tijd in te zetten, maar ze kunnen ons echter wel ondersteunen bij de
griepperiode die nog op ons afkomt.
Wij vragen uw begrip wanneer we voor de lastige keuze komen te staan om u te vragen uw
kind(eren) thuis te houden. We begrijpen dat we u daarmee in een vervelende situatie brengen,
maar kunnen het grote probleem in onderwijsland helaas niet alleen oplossen.

Oud papier opbrengst
In september is er weer oud papier opgehaald door onze trouwe hulpouders!
Het heeft een hoog bedrag van €168,02 opgeleverd! We bekijken als team
waar we dit bedrag aan willen uitgeven. Maar één ding is zeker; het geld
komt altijd ten goede aan de leerlingen op onze school!
HULP GEZOCHT!!
Wij zijn als school erg blij met het feit dat ouders 1x per maand de moeite nemen om oud papier op
te halen. Voor het bedrag wat binnenkomt via die weg kunnen we als school wat (leuke) extra’s
aanschaffen voor de leerlingen. We zijn op zoek naar ouders die het ‘oud-papier-team’ voor 2019
komen versterken!
Wie wil 1 of 2 keer per jaar op de 3e woensdagavond in de maand helpen met het verzamelen van oud
papier?
Ben je of ken je iemand die deze taak op zich wil nemen? Dan graag een mailtje naar
directie@arnoldusvanos.nl of loop even bij me langs!!

Nieuws vanuit de groepen
Nieuwe leerlingen
In de afgelopen maand is de Arnoldus weer een leerling rijker
geworden! Fay van Loon, welkom bij ons op school en in de groep van
juf Deirdre en juf Annemarie! We hopen dat je een fijne en leerzame
schooltijd zult hebben.

Overblijf nieuws
Annemarie van Tuijl is al jaren de overblijfcoördinator van de Arnoldus van Os. Zij zorgt onder andere
voor de overzichtslijsten van de overblijfleerlingen, de bestellingen en boodschappen en dat er
iedere dag weer genoeg overblijfkrachten zijn om de onder- en bovenbouwgroep te ‘bemannen’.
Annemarie heeft aangegeven na de kerstvakantie te stoppen als coördinator. Gelukkig blijft ze nog
wel als overblijfkracht tussen de middag helpen bij de groepen. Wij willen via deze weg Annemarie
ontzettend bedanken voor al haar inzet als coördinator.
Vanaf 7 januari zetten we als tijdelijke oplossing een coördinator van Junis in.
Naast het coördineren zal diegene ook alle dagen overblijfkracht zijn. In de
komende tijd zullen we ons beraden op de toekomst. Zodra er een definitieve
oplossing is, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.

Belangrijke data
Donderdag 6 december
Woensdag 12 december
Woensdag 19 december
Donderdag 20 december
Vrijdag 22 december

De school start een uurtje later: 9.30 uur!
Infoavond ouderportal voor alle ouders van de school
19.30 – 20.30 uur
Oud papier!
17.00 – 19.30 uur kerstdiner
start van de kerstvakantie om 11.45 uur
leerlingen ’s middags vrij

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 9 januari.

Met vriendelijke groet, mede namens het team
Claire Pet

