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Schuinesloot, 20 januari 2020 

 

Onderwerp: aangekondigde stakingsdagen op 30 en 31 januari  

 

Geachte ouders/verzorgers, 

Donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 is de school gesloten in verband met een landelijke staking. 
In de nieuwsbrief van december/januari heeft u kunnen lezen waarom we weer gaan staken. 
 
Om daar nog even op in te gaan, het volgende: 
 
De werkdruk loopt op: 
De nood in het onderwijs is in deze tijd alleen maar toegenomen. De werkdruk loopt op en de 
kwaliteit van het onderwijs staat onder druk. Er zijn structurele oplossingen nodig. Zo lang die er niet 
zijn blijven wij structureel actievoeren.   
 

30 en 31 januari laten we weer van ons horen! 
 
Het onderwijs leidt mensen op voor alle takken van de arbeidsmarkt in ons land en is simpelweg té 
belangrijk om niet voor op de bres te springen. Incidentele ‘oplossingen’ in de vorm van een 
eenmalig bedrag zetten geen zoden aan de dijk. Er moet een structurele aanpak komen. Alleen zo 
kan de klassengrootte worden beperkt, de werkdruk worden aangepakt en voldoende 
ondersteunend personeel worden ingezet. Dit kabinet laat een tweedeling ontstaan tussen 
bemiddelde en minder bemiddelde gezinnen, bijvoorbeeld doordat steeds meer ouders zich 
gedwongen zien om de portemonnee te trekken voor bijlessen. 
 
Wij vinden dat alle kinderen de aandacht en kansen moeten krijgen die ze verdienen. Die boodschap 
laten we op 30 en 31 januari dan ook luid en duidelijk horen in Groningen! 
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Onze school is op 30 en 31 januari dus gesloten, indien u problemen heeft met het organiseren van 
opvang voor uw kind/kinderen, dan kunt u contact opnemen met “De Beestenboel”. Zij kunnen uw 
kinderen onder het gebruikelijke tarief opvangen deze dag! 
 

Telefoonnummer: 06-16893980 

E-mailadres: info@kinderopvangschuinesloot.nl 

adres: 

Schuineslootweg 76 

7777 RC Schuinesloot 

Wij vragen om uw begrip en steun voor deze staking. De toekomst van het onderwijs is in gevaar. 
Daar moet echt iets aan gebeuren, zodat de kinderen op onze school kunnen blijven rekenen!   
 
We hopen u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u toch nog vragen hebben over de 
staking en/of de opvang van uw kind(eren), wilt u zich dan met deze vragen wenden tot de directeur. 
 

 

Met vriendelijke groet, 

Het team van de Wegwijzer 
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