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PIUSX VERTREKT UIT ONS GEBOUW
Volgend schooljaar zullen er geen groepen van KBS PiusX meer in ons
schoolgebouw inwonen.
Op dit moment zitten twee groepen van deze school bij ons in het gebouw. Eén
groep in een lokaal van Boterdorp en één groep in een lokaal van onze buren,
de Vuurvogel. Dit betreft lokalen op de bovenverdieping, achter ons lokaal van
groep 8.
Vanaf volgend schooljaar stopt dit.

BOTERDORP GOT TALENT
Wat in heel Nederland kan, kan op Boterdorp zéker! Talenten een kans geven
op hun grote doorbraak!
Op vrijdag 8 maart is het zover… BOTERDORP GOT TALENT!
Wij kijken er nu al naar uit!

OP INSTAGRAM
We hadden reeds een Facebook-account op Boterdorp. Daar zijn we, door de
nieuwe wet op de AVG, minder gebruik van gaan maken. Maar u kunt ons er nog
steeds gewoon op volgen.
Daarnaast zijn we nu ook actief op Instagram.
Volgt u ons vooral! U vindt ons onder de naam: cbs_boterdorp

OPEN DAG OP KOMST
Op woensdag 13 maart hebben wij op Boterdorp weer een OPEN DAG! Mocht u
mensen in uw omgeving hebben met jonge kinderen, laat hen dit vooral weten.
Mocht u in de gelegenheid zijn om een poster over de open dag voor uw raam te
hangen, dan waarderen wij dat enorm! Onze school is qua ligging niet direct
bekend bij veel inwoners van Bergschenhoek, dus alle reclame is fijn.
U kunt binnenkort ook in het dorp mooie posters gaan zien waarop wij onze open
dag aankondigen.
Wij kijken er naar uit veel bezoekers te mogen ontvangen op 13 maart.
De open dag is op een woensdag van 9.00 – 12.00 uur.

REMINDER STUDIEDAG
Volgende week vrijdag is onze studiedag. Heeft u het in uw agenda geschreven?
De kinderen zijn dan al lekker vrij!

STAKING 15 MAART
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de Spectrumscholen,
Het zal u niet ontgaan zijn dat de Algemene Onderwijs Bond 15 maart heeft uitgeroepen tot
een landelijke stakingsdag in het gehele onderwijs.
Niet voor niets is deze datum gekozen vlak voor de verkiezingen.
In 2017 en 2018 heeft Spectrum drie maal bewust gekozen voor het sluiten van de scholen
en doorbetalen van de salarissen.
Er ontstaat namelijk een groeiend probleem omdat we in Nederland geen kans zien om
jongeren te motiveren voor een baan in het onderwijs.
Dit moet voor de hele samenleving een ernstige zorg zijn.
De hoge werkdruk en het feit dat je met een vergelijkbare HBO-opleiding buiten het
basisonderwijs veel meer kunt verdienen, zijn twee belangrijke oorzaken waar de overheid
iets aan kan doen.
Op dit moment zijn de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs nog in volle gang en
ook in het voortgezet onderwijs zijn er landelijke gesprekken om de aantrekkelijkheid van het
beroep te verbeteren.
Deze onderhandelingen moeten de tijd en ruimte krijgen en om die reden doen we niet mee,
al staan we sympathiek tegenover het doel van de staking.
Zoals iedereen weet, is staken een recht in Nederland.
De directeur van de school van uw kinderen heeft om die reden geïnventariseerd wie er 15
maart staken.
De groepen van de stakende leerkrachten worden 15 maart niet opgevangen door school.
Ouders zullen hiervoor zelf een oplossing moeten vinden.
Als een meerderheid van de leerkrachten stakingsbereid is, kan de directeur de school
sluiten.
Alle leerlingen zijn dan thuis waarbij de werkwillige leerkrachten alternatieve werkzaamheden
krijgen aangeboden.
Voor onze school, CBS Boterdorp, betekent het concreet dat de kinderen van groep 2/3 en
groep 7 op vrijdag 15 maart geen les hebben.
Alle andere groepen hebben wel les.
Met vriendelijke groet,
Marian Siepel
Christelijke Basisschool Boterdorp
Adriaan van Zanten
Voorzitter College van Bestuur

NIEUWSBRIEF MATHILDA
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u tevens een nieuwsbrief van de bibliotheek Lansingerland, de
nieuwsbrief Mathilda.

PUBERCHALLENGE
Onderstaand bericht is een ingekomen item van het CJG:
Help, een puber in huis!
Doe mee met de Puberchallenge
Hoort u uzelf wel eens zeggen dat uw huis geen hotel is? Of ziet u af en toe rollende
ogen, hoort u diepe zuchten en dichtslaande deuren? Dan is de kans groot dat er een
puber bij u in huis woont. Voor alle (toekomstige) puberouders en -verzorgers
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de Puberchallenge, een gratis
laagdrempelige online pubercursus.
De cursus start op donderdag 7 maart en duurt 5 weken.
Online ondersteuning
Zowel voor pubers als hun ouders of verzorgers is de pubertijd vaak een uitdaging. U moet
met uw kind mee veranderen, of u wilt of niet. De digitale pubercursus ondersteunt u daarbij.
3 (ortho)pedagogen geven u eens per week uitleg, videoboodschappen en huiswerk. Ook
kunt u aansluiten bij een besloten Facebookcommunity waarin u de pedagogen ontmoet en
ervaringen kunt uitwisselen met andere deelnemers.
Na inschrijving verdiept u zich, kosteloos en zonder verplichtingen, in 5 weken tijd in de
ontwikkeling van een puber. U leert onder meer over:
• Waarom een puber doet zoals hij doet.
• De belangrijkste veranderingen in de pubertijd.
• Welke ondersteuning uw puber nodig heeft.
• Hoe u effectief met uw kind kunt communiceren.
Doet u mee? Aanmelden kan via www.centrumvoorjeugdengezin.nl/puberchallenge.
Met vriendelijke groet,
Marjolein Boers
Jeugdverpleegkundige CJG Lansingerland

DE SPEELHUT
Een bericht voor u van Speelotheek de Speelhut

Kinderkleding- en speelgoedbeurs de Speelhut
Zaterdag 16 maart 2019 vindt van 9:00 tot 12:00 uur de kinderkleding- en
speelgoedbeurs plaats in de Prins Johan Frisoschool locatie Oudelandselaan 147 te
Berkel en Rodenrijs.
Kinderkleding in maat 80 t/m 176, speelgoed maar ook zomerjassen, zwemkleding en
sportkleding wordt verkocht namens de aanbieders, hierdoor ontstaat een grote
verscheidenheid aan artikelen en blijft het een verrassing wat je tegenkomt!
Van de opbrengst gaat 70% terug naar de aanbieder, 30% naar Speelotheek de Speelhut,
die hiervan weer nieuw spelmateriaal kan schaffen voor de uitleen.

Voor meer informatie gaat u naar www.speelhut.nl

