Lover Express maart
13 maart
15 maart
16 maart
18 maart
20 maart
25 t/m 29 maart
28 maart

Gr 8 Boomfeestdag
Nationale staking, kinderen vrij
Juf Ilse jarig
groep 6 naar IVN
Prodas studiedag, kinderen vrij
‘week van het geld’
Gr 8 Pelgrimeren

2 april
11 april

13:45 koffie uurtje
studiedag

Nieuws van het managementteam
Strategisch huisvestingsplan
Achter de schermen zijn we erg druk met het Strategisch Huisvestingsplan. De bijeenkomst van 28
januari heeft veel los gemaakt en e.e.a. in de gewenste stroomversnelling gebracht.
In de weken voor de carnavalsvakantie is richting ouders/ verzorgers veel gebeurd aangaande het
Strategisch Huisvestingsplan. Bijna alle ouders van de groepen 1 t/m 4 hebben we individueel
gesproken en van de groepen 5 t/m 7 hebben we veel ouders gesproken op een gezamenlijk moment.
Dat heeft ons inzicht verschaft over hun wensen, meningen en gevoelens. Die nemen we zeker mee in
de verdere planvorming.
Mede op basis daarvan blijft het uitgangspunt wat het was: de groepen 1 t/m 5 (2019-2020) stappen
over naar de Lambertuslocatie. De noodzaak is helder en men realiseert zich dat zelfstandig doorgaan
op Het Lover geen haalbare kaart is.
Tijdens dit traject is meerdere malen de vraag gesteld of de kansen voor de huidige groep 5 niet
groter zijn als die ook overstapt. Daar zitten zeker voordelen aan en daarom hebben we de ouders/
verzorgers van de huidige vijfde groepers gevraagd erover na te denken en uiterlijk vandaag hun
standpunt duidelijk te maken. Pas als we die gegevens kennen, kunnen we het plaatje bepalen. Het
zou dan zomaar eens kunnen dat een (groot) gedeelte van groep 5 wil overstappen.
Als dat allemaal duidelijk is, kunnen we de definitieve situatie vaststellen. Dat gebeurt altijd na
uitgebreid overleg met de medezeggenschapsraad. Voor dit moment: alle ouders/ verzorgers bedankt
voor het constructief meedenken!!
Wordt vervolgd!!
Op 2 april om 13.45 uur is het volgende koffie-uurtje gepland. Voel u uitgenodigd!!

Staking 15 maart
Op vrijdag 15 maart wordt er door het primair onderwijs, maar ook in
andere onderwijssectoren, gestaakt. Op Het Lover wordt ook gestaakt. Dit
betekent dat er op die dag geen les gegeven wordt. We vragen u, uw kind

thuis te houden of een andere vorm van opvang te regelen. Dat is een behoorlijke maatregel, we
leggen u graag uit waarom we ons hiertoe genoodzaakt voelen.
U hebt mogelijk in nieuwsberichten gehoord over het tekort aan leerkrachten. In de komende jaren
gaan veel ervaren leerkrachten met pensioen. Daarnaast besluiten collega’s ook om uit te wijken
naar andere, vaak beter betaalde, functies. Het aantal nieuwe leerkrachten dat (bijna) is
afgestudeerd aan de PABO’s is veel te klein om het aantal vertrekkers op te vangen. Het tekort aan
leerkrachten werd al jaren geleden aangekondigd. Toch is er door opeenvolgende regeringen niet
genoeg gedaan om dit dreigende tekort op te vangen.
Op Het Lover hebt u hier tot voor kort niet veel van gemerkt. Wanneer een leerkracht ziek werd,
werd dit vaak binnen de school opgelost. Er werd een parttimer gevraagd extra te komen werken of
de IB-er of directie werd ingezet voor de groep. Dit betekent natuurlijk dat het IB-werk/ directiewerk
blijft liggen. Het wordt steeds moeilijker de kwaliteit van onderwijs, waar wij voor staan, te
garanderen. We zijn nu op een punt aangekomen waarop we moeten besluiten: zo kan het niet
langer. Klassen moeten bij ziekte van de leerkracht naar huis worden gestuurd. Verschillende scholen
hebben al moeten besluiten een 4-daagse schoolweek in te voeren. Alleen op die manier kunnen zij
nog kwaliteit van onderwijs, door gekwalificeerde leerkrachten leveren.
Daarom nu deze staking. Wij hopen hiermee de noodzaak van echte, structurele maatregelen
duidelijk te maken. Wij vragen aan de beleidsmakers in Den Haag te zorgen voor een echte,
structurele investering om de kwaliteit van het onderwijs aan uw en onze kinderen te kunnen
garanderen.

Nieuws uit de groepen!!
Groep 1-2
Beste ouders/verzorgers,
De komende tijd zullen jullie mij zien rondlopen op het Lover. Ik kom
namelijk iedere dinsdag stage lopen in groep 1-2. Het afgelopen
halfjaar heb ik stage gelopen in groep 6, dus sommige mensen zullen
mij wel herkennen. Mijn naam is Saskia Kanters en ik ben 21 jaar.
Samen met mijn ouders en zusje woon ik in Someren-Heide. Ik zit nu in
het tweede leerjaar van de PABO op de Kempel. In het weekend doe ik
graag leuke dingen met vriendinnen en werk ik bij Hotel Centraal in
Someren. Ik heb er erg veel zin in en hoop er een leuk, gezellig en
leerzaam halfjaar van te maken.

Groep 7
Er staat weer veel te gebeuren in onze groep, zo krijgen we op
dinsdag 19 en 26 maart gastlessen van Halt, over groepsdruk.
Van 25 t/m 29 maart doen ook wij mee aan de ‘week van het
geld’
Op 4 april doen wij het theoretisch verkeersexamen.

Groep 8
Woensdag 13 maart doen wij mee aan de ‘Nationale boomfeestdagen’
wij gaan deze ochtend bomen en struiken planten op de ‘Hutten’ in
Asten. Het is daarom handig om stevige schoenen aan te doen en kleren
die vies mogen worden. Neem je ook een schop mee?? We gaan op de
fiets naar locatie, en om daar veilig te komen, zoeken we ook nog enkele
ouders die mee willen fietsen.
Op donderdag 28 maart gaat groep 8 pelgrimeren. Dat betekent zo’n 15
km in de buurt van Asten lopen onder ervaren begeleiding. De
begeleiders zijn één of meerdere keren naar Santiago de Compostella gelopen of gefietst. Wij hoeven
niet zover te lopen, maar dat het een bijzondere dag gaat worden is zeker. Een beetje afzien, mensen
ontmoeten en gezellig praten met elkaar. En hoe het weer ook is: Het gaat altijd door.

Nieuws van de OR
Wij willen jullie alvast laten weten dat we druk bezig zijn om een
speciale dag te organiseren in verband met het afscheid van het Lover
zoals wij de school nu kennen. Tevens nemen we die dag afscheid van
meester Mart en juffrouw Fija. Zij zullen aan het einde van dit
schooljaar gaan genieten van hun welverdiende pensioen. Deze dag
zal plaatsvinden op woensdag 3 juli.
Jullie horen later meer over hoe we deze dag in gaan vullen.

Schoolfotograaf woensdag 10 april

Ook dit jaar heeft de ouderraad ervoor gezorgd dat de schoolfotograaf op school komt.
Van alle kinderen wordt een prachtige individuele foto, een groepsfoto en evt. een met
broertje/zusje gemaakt.
Na de meivakantie worden alle ouders in de mogelijkheid gesteld deze foto’s te
kopen. Verkoop data worden later gecommuniceerd.

Overig nieuws
De week van het geld.
De week van het geld is dit jaar van 25 t/m 29 maart. In de
media komt steeds vaker naar voren dat de jeugd het moeilijk
vindt om goed met geld om te gaan en dat het belangrijk is dat
ook basisschoolkinderen hier al vroeg wegwijs in worden
gemaakt. Daarom gaan we in deze week hier extra aandacht
aan besteden. Kijk ook eens op:
https://www.weekvanhetgeld.nl/thuis/ om thuis aan de slag te gaan met dit thema.

Verkeersveiligheid rondom de school.
Graag willen we jullie aandacht vragen om op te letten op de verkeersveiligheid rondom de school. Er
is gebleken dat er vaak buiten de parkeervakken geparkeerd wordt, waardoor andere weggebruikers
er niet meer door kunnen, en er gevaarlijke situaties ontstaan voor de kinderen. Dus graag parkeren
in de parkeervakken!

