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Wist u dat………………………………….. 
 

- wij gaan staken op 30 en 31 januari  

- wij ons zorgen maken hoeveel collega’s we volgend jaar nog hebben 

-  

 

Staking 30 en 31 januari 

Zoals u waarschijnlijk gelezen heeft gaat de school op 30 en 31 januari dicht. Wij vinden dat voor u heel 

vervelend maar wij hebben toch besloten om met de gehele stichting mee te doen. Wij maken ons 

namelijk grote zorgen over de toekomst van het onderwijs. Het vak komt erg negatief in het nieuws 

(doen we zelf aan mee door te staken), maar wij willen het vak graag weer positief in het nieuws 

brengen. Daar gaan we het dan ook met elkaar over hebben op deze twee dagen. Een aantal vragen 

waar wij over gaan discussiëren zijn:  

- Wat kunnen wij doen om meer studenten naar de Pabo te 

krijgen?  

- Wat kunnen wij doen om de studenten die er zitten te 

behouden? 

- Hoe kunnen wij duidelijk maken dat we een fantastisch 

beroep hebben? 

- Hoe kunnen we laten zien wat wij allemaal doen? 

- Hoe kunnen wij laten zien dat wij er toe doen? 

- Hoe wij ouders er bij kunnen betrekken?  

- Hoe kunnen we de minister overtuigen dat (bijna) alle 

leerkrachten heel gedreven met hun vak bezig zijn en zelf 

echt wel weten wat hun kinderen in de klas nodig hebben 

(en dat al het dubbel noteren van wat ze doen echt 

overdreven is)? 

 

En er zullen vast nog veel meer vragen en discussiepunten ter sprake komen.   

 

We hopen dat u begrip op kunt brengen voor ons standpunt en dat u met ons mee wilt denken.  
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Thema Topondernemers 

Vorige week woensdag zijn we gestart met een nieuw thema van Topondernemers. Voor de bovenbouw 

is dat Anne Frank / de tweede wereldoorlog en voor de groep ¾ is dat “Een doos op zolder” Groep ½ is 

met het thema Noord- en Zuidpool bezig omdat juf Noa een eigen project moest opzetten.  

De opa van Willem heeft als introductie een stuk voorgelezen uit “Het dagboek van Anne Frank”  

   

 
75 jaar geleden  
Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd 
bevrijd. Over heel de wereld wordt daar bij stilgestaan. 
Ook in de gemeente Montferland staan we hierbij stil. Deze brief ontvangt u, omdat wij u graag willen 
uitnodigen om bij de herdenking in gemeente Montferland aanwezig te zijn. Tijdens deze herdenkingen 
in ’s-Heerenberg en Didam wordt ook het tijdelijke kunstwerk Levenslicht onthuld. 
Kunstwerk Levenslicht 
Het monument in onze gemeente maakt deel uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 
en 5 mei waaraan meer dan 171 Nederlandse gemeenten deelnemen. Zo staat Nederland gezamenlijk 
stil bij de verschrikkingen van de Holocaust. Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en 
Sinti-cultuur zijn stenen belangrijk. Kunstenaar Daan Roosegaarde en zijn team hebben deze traditie als 
inspiratie gebruikt. Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen - gelijk aan het aantal slachtoffers uit 
Nederland - staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust. De stenen zijn verdeeld over 
de verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti woonden, hun leven leefden; soms al generaties 
lang. Om de paar seconden zie je de stenen oplichten en weer uitdoven, als een ‘ademhaling’ in licht. 
Daarmee symboliseren ze dat de herinnering aan de slachtoffers in leven blijft. 
 

Onthullingen kunstwerk Levenslicht in  ’s-Heerenberg en Didam 

In de gemeente Montferland wordt er op 2 plaatsen in januari 2020 het Holocaustmonument 
Levenslicht onthuld en dit blijft staan tot en met 2 februari 2020. 
-           Op woensdag 22-01-2020 in 's-Heerenberg op het Stadsplein in samenwerking met de 
Heemkundekring Bergh, Welcom en muzikaal Trio Odessa.  
                Inloop: 18.45,     aanvang 19.00 uur. 
-           Op dinsdag 28-01-2020 in Didam tussen Markthal en Zorgcentrum Meulenvelden in 
samenwerking met Welcom, OVD, het 4 en 5 mei comité Didam,  
                en muzikaal  Trio Odessa. Inloop: 18.45, aanvang 19.00 uur. 
 
Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn! 
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EU Schoolfruit 

In de week van 20 januari krijgen de kinderen aankomende week op woensdag een 

wortel, op donderdag een stuk mango en vrijdag een appel. 

 

 
Stichting Voedselbank Montferland 
 
Aan de leerlingen van basisschool ‘de Boomgaard’, 
  
Goedemiddag allemaal, 
  
Ik wil de kinderen en u hartelijk danken voor de inzameling van artikelen voor de cliënten van 
de voedselbank. 
Wat een prachtig initiatief waar we als Voedselbank Montferland uiteraard heel blij mee zijn. 
We hebben de artikelen ‘verwerkt’ in de pakketten die naar onze cliënten gaan. Deze mensen zijn er 
weer heel blij mee dat ze iets extra’s hadden tijdens de afgelopen feestdagen. 
Het is altijd een mooi gebaar ook deze mensen tijdens deze bijzondere dagen niet te vergeten en daarbij 
hebben jullie allemaal heel goed geholpen. 
  
Ik hoop dat de juffrouw of de meester dit bericht aan jullie wil doorgeven. 
Jullie zijn ook uitgenodigd om wanneer je dat leuk en interessant vindt eens een kijkje bij ons 
distributiecentrum in Didam te komen kijken. 
Mede door jullie inzet zij  de Kerstacties dit jaar weer heel goed verlopen. TOP!! 
  
Met een vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Verkeersveiligheid 

Wij zien weer regelmatig auto’s geparkeerd staan binnen de “Schoolzone” . Wij willen u er nogmaals op 

wijzen dat dit voor de kinderen (maar ook voor uzelf) erg onveilige situaties oplevert, maar dat weet u 

waarschijnlijk zelf ook wel. Toch gaat gemak voor veiligheid. Dat is erg jammer.  

Wij vragen u daarom nogmaals om gewoon in de daarvoor bestemde parkeervakken te parkeren of in 

ieder geval buiten de Schoolzone.  
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Gezonde traktaties  

We merken dat er de laatste tijd weer veel zoet de school in komt. Kinderen die tijdens de lunch 

(stiekem) een snoepje meekrijgen, kinderen die een lekkere koek of een donut meekrijgen, kinderen die 

alleen zoet trakteren tijdens hun verjaardag. Dat vinden we erg jammer want het is echt niet nodig.  

De kinderen vinden andere dingen ook lekker. En dan kunt u als ze thuis komen iets zoets geven (of 

niet).    

We horen van de ouders ook dat zij wel gezonde traktaties willen meegeven 

maar dat hun kinderen liever iets anders trakteren omdat de andere kinderen 

ook zoetigheid trakteren. Die tendens willen we graag weer doorbreken.  

Wij zullen er weer iets strenger op zijn (we zullen minder gezonde traktaties 

niet meteen verbieden), maar wilt u ook meewerken?   

 


