Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen van Wittering.nl
Datum : 29 maart 2018
Onderwerp : estafettestaking 13 april 2018
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Het is inmiddels bekend geworden dat leraren, ondersteuners en ander onderwijspersoneel
uit Brabant en Limburg op vrijdag 13 april actie gaan voeren. Zij nemen het estafettestokje
over van de collega’s in Utrecht, Flevoland en Noord-Holland.
Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere medewerkers uit het basisonderwijs
maken zich nog steeds ernstige zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst
van uw kinderen.
De vakbonden organiseren een staking in overleg met de partijen van het PO-front. Het PO-front
vindt de extra middelen die in het regeerakkoord zijn vrijgemaakt om salarissen te verhogen, te
weinig en wil een betere bekostiging voor het primair onderwijs om de gevolgen van het
lerarentekort te beperken. Op basis van een inventarisatie onder de medewerkers weten wij
inmiddels dat de actiebereidheid groot is. Signum staat dan ook volledig achter deze actie. In overleg
met de schoolbesturen van de Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ’s-Hertogenbosch (SSPOH)
hebben wij inmiddels dan ook besloten dat alle scholen op vrijdag 13 april a.s. opnieuw de deuren
sluiten en medewerkers de kans krijgen om te staken voor de toekomst van het onderwijs! Wij
verwachten dat u op deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw kind(eren). Mocht u daar
onverhoopt niet toe in staat zijn, dan zorgt de school in samenwerking met BSO Wittering.nl
(Stichting Ons Kindbureau) voor opvang. U kunt uw zoon of dochter voor deze dag naar school/BSO
Wittering.nl brengen. De kosten voor deze opvang komen voor uw eigen rekening. Aanmelden voor
opvang kan tot en met vrijdag 6 april 2018.
Wij begrijpen dat een dag staken voor de ouders van onze leerlingen wellicht ongemak kan
opleveren. Deze acties zijn ook zeker niet bedoeld om u in een lastig parket te brengen. Het
gaat ons om de toekomst van het basisonderwijs en om uw en onze kinderen.
We vragen hiervoor daarom nogmaals uw steun en begrip.
Vanwege de staking is het overvliegen verzet naar donderdag 12 april. De ouders zijn inmiddels op
de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Team Wittering.
Met vriendelijke groet,
Karin van Zutphen
Directeur Wittering.nl

