
Landelijke stakingsdag onderwijs 6 november  

Zoals u misschien gelezen heeft houden de onderwijsvakbonden op 6 november een landelijke 

stakingsdag. Ze hopen zo invloed uit te oefenen op de regering om het probleem van het tekort aan 

leerkrachten en de werkdruk echt aan te pakken. 

Het team van de Boomgaard heeft echter besloten dit keer niet mee te doen. Niet omdat ze het er 

niet mee eens zijn, maar meer omdat ze zelf liever voor de klas staan om uw kinderen goed les te 

geven.  

Zij delen de zorg natuurlijk wel. In het westen wordt op veel scholen al meer dan 20% lesgegeven 

door mensen die onbevoegd zijn om voor de klas te staan. Wij hebben geluk dat wij hier nog steeds 

voldoende leerkrachten hebben, maar ook hier is soms lastig om aan (goede) invallers te komen.  

Maar uw kinderen kunnen dus op 6 november gewoon naar school.  

 

Fietscontrole 

Op dinsdag 29 oktober houden wij onze jaarlijkse fietscontrole. Er komt een wijkagent om de fietsen 

van alle leerlingen (5 t/m 8 is zeer gewenst, 1 t/m 4 mag)  te controleren. Er wordt natuurlijk 

gecontroleerd op verlichting, maar ook op andere gebreken/tekortkomingen.  

Wilt u daarom zelf vast kijken of alles in orde is en zo niet dat in orde (laten) maken zodat uw kind 

ook het stickertje “Goed” kan krijgen? 

 

Jeugd Pronkzitting – Wie wordt de nieuwe Jeugdprins? 

 

Ben jij ook zo benieuwd wie de nieuwe Jeugdprins wordt? 

Kom dan naar de Jeugd Pronkzitting op zondag 17 november. 

 

Het wordt een super leuke middag, want jij kan optreden! 

Dansen, springen, zingen, moppen tappen of goochelen. Alles kan! 

Geef je nu op via jp.nottekrakers.nl.  

Opgeven kan t/m 3 november. 

Weet je niets, maar wil je optreden. Laat het weten, dan helpen  

wij jou met een coole act. 

 

Bij de Jeugd Pronkzitting zijn natuurlijk de Jeugdprins, de adjudanten, 

dansmarietjes en de raad van elf aanwezig. Er wordt gedanst, 

gezongen en gesprongen. Om 14.11 uur start het programma en 

duurt ongeveer tot 16.30 uur. Entree is gratis! 

 

Jij doet toch zeker ook mee !!! 
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