
                                                                 

 

 

20 juni 2017 

 

Aan de ouders / verzorgers van de kinderen van de basisscholen 

van Schoolbestuur Lauwers en Eems  

 

Betreft: staking op 27 juni 2017 

Geachte ouders / verzorgers, 

Op dinsdag 27 juni wordt er, zoals op vele scholen in Nederland, op onze school gestaakt. 

Leraren leggen dan één uur het werk neer, omdat zij van het kabinet een eerlijker  salaris 

willen. De staking is ook gericht tegen de hoge werkdruk die wordt ervaren en het groeiende 

lerarentekort in Nederland. De staking is een initiatief van PO Front, waarin onder andere 

onderwijsvakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad zitten. 

Voor meer informatie over de achtergronden van deze staking kunt informatie vinden op 

www.poinactie.nl. U kunt op deze site, als u deze actie voor het basisonderwijs in Nederland 

wil steunen, ook de petitie tekenen. 

Ook op o.a. www.poraad.nl,  https://www.lerareninactie.nl/PO_in_actie, en  

https://www.oudersonderwijs.nl/nieuws/leraren-in-actie-voor-toekomst-onderwijs/ kunt u 

informatie vinden. 

De staking op dinsdag 27 juni betekent dat ook de lessen op SWS Op Wier  ’s ochtends een 

uur later beginnen dan normaal. Ik wil u daarom vragen uw kind(eren) een uur later naar 

school te laten gaan.  De deuren van school zijn vanaf 9.15 uur open. De lessen starten om 

9.30 uur. 

Dat houdt in dat we de kinderen voor 09.15 uur niet kunnen opvangen. Dat kan mogelijk voor 

(sommige) ouders lastig zijn. Echter we hopen van harte dat ouders door zelf voor opvang te 

zorgen, deze actie willen steunen. Mocht dat in het uiterste geval niet lukken, dan kunt u op 

donderdag 22 juni tussen 9.00 en 9.30 uur contact opnemen met het stafkantoor van 

Lauwers en Eems (0595-424955). U kunt dan gemotiveerd aangeven  waarom u geen 

opvang kunt regelen. Het schoolbestuur kan eventueel opvang voor u proberen te regelen, 

bij een organisatie voor buitenschoolse opvang. De kosten daarvan zijn voor de ouders. 

 

Vriendelijke groet, 

Rijanne Spoelman, directeur 
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