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September 2016 
 
Beste ouders / verzorgers, 
 
Via deze nieuwsbrief informeren wij u weer 
over de ontwikkelingen op onze school.  
Mocht u n.a.v. deze nieuwsbrief vragen of 
opmerkingen hebben dan horen we dat graag 
van u. 
 

DIRECTIEWISSELING 
Binnen onze stichting O2A5 wordt gewerkt  in 
clusters,  aangestuurd door een 
clusterdirectie.  Voor onze school geldt dat we 
deel uit maken van het cluster Vianen / 
Zederik; hieronder vallen de scholen in 
Vianen, Hagestein, Ameide, Meerkerk en 
Lexmond. De clusterdirectie bestaat uit Wil 
Pierhagen, Liane Tillema, Ben Kennedie en 
Frank Balk.  Naast ons cluster,  zijn er binnen 
O2A5 nog vier andere clusters.   Vanaf het 
voorjaar 2017 werkt Ben Kennedie ook als 
clusterdirecteur in het cluster Lingewaal. Door 
interne mobiliteit van directeuren binnen 
O2A5 is aan Ben het verzoek gericht om 
volledig binnen het cluster Lingewaal te gaan 
werken. Hoewel aanvankelijk de gedachte was 
dat Ben ook voor onze school als 
clusterdirecteur kon aanblijven, blijkt nu toch 
dat het lastig te combineren is.  
Na de herfstvakantie zal Ben zich volledig 
richten op de scholen van het cluster 
Lingewaal. Dat betekent dat hij na de 
herfstvakantie geen onderdeel meer uitmaakt 
van de clusterdirectie Vianen/Zederik en ook 
niet meer als clusterdirecteur op onze school 
zal werken.  Na de herfstvakantie zal Frank 
Balk als aanspreekpunt vanuit de 
clusterdirectie voor onze school actief zijn.  
 
 
 
 
 
 

HOEF EN HAAG   
LOCATIE NIEUWE SCHOOL 
Ongetwijfeld heeft u de afgelopen periode 
gehoord over het besluit van de gemeenteraad 
om voor de nieuwe locatie voor onze school 
een aanvullend onderzoek te doen.  
Het onderzoek naar de voor- en nadelen van 
de locaties Brink/Bongerd en Kasteelterrein is 
in de zomer afgerond. Afgelopen week heeft 
de gemeenteraad zich tijdens een forumavond 
over het onderzoek gebogen. Dinsdag 26 
september a.s. zal door de gemeenteraad een 
keuze gemaakt gaan worden tussen beide 
locaties. 
 

Als directie en medezeggenschapsraad hebben 
wij de gemeenteraad op de hoogte gebracht 
van onze voorkeur en ons standpunt d.m.v. een 
ingezonden brief.  
 

Onze school gaat verhuizen! Dat staat vast. 
 

Het liefst verhuizen wij naar het Kasteelterrein 
omdat we aansluiten bij dat wat de 
gemeenteraad heeft vastgesteld in het 
Integraal Huisvestingsplan: 
 
In het IHP vastgesteld door de gemeenteraad 
d.d.  17 december 2013 (met een looptijd tot 
en met 2020) wordt nadrukkelijk gesproken 
over een nieuwe school die een brug moet 
creëren tussen de nieuwe wijk Hoef en Haag 
en Hagestein. Het verbinden van de twee 
dorpen is hierbij het uitgangspunt. O.b.s. 
Meester Vos zal  worden verplaatst naar een 
locatie tussen Hagestein en Hoef en Haag  
waardoor de school zowel vanuit Hagestein als 
vanuit Hoef en Haag gemakkelijk en zo veilig 
mogelijk bereikbaar blijft.  
 
Wij hopen echt dat de gemeenteraad zal 
besluiten dat het Kasteelterrein de nieuwe 
locatie zal worden voor onze nieuwe Brede 
School.  
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STAKEN  
Waarschijnlijk heeft u al iets gehoord over de 
staking van het basisonderwijs op 5 oktober.  
Graag lichten wij toe hoe onze school hiermee 
omgaat en waar deze actie vandaan komt.  
 

Waarom staken?  
De hoeveelheid werk in het basisonderwijs 
neemt toe, maar de beloning en vooral de tijd 
die hiervoor beschikbaar is, niet.  Hierdoor 
wordt het vak steeds minder aantrekkelijk en 
kunnen de toekomst en uiteindelijk de 
kwaliteit van het basisonderwijs in gevaar 
komen. Het verschil in salariëring met het 
voortgezet onderwijs is groot, ook is er een 
groot verschil in het aantal uren dat een 
fulltime basisschoolleerkracht of een 
voortgezet onderwijsdocent voor de klas 
staat. Om de ernst van de situatie duidelijk te 
maken, roepen de vakbonden en de PO-raad 
op tot staking. U kunt meer lezen op 
www.pofront.nl. 
 
Wat betekent dit voor u?  
Onze school ontvangt op donderdag 5 oktober 
geen leerlingen.  Wij begrijpen heel goed dat 
dit lastig kan zijn voor u, maar iedere 
werknemer in Nederland heeft het recht om 
te staken. De stakingsbereidheid op onze 
scholen is - net als op heel veel andere 
basisscholen in Nederland- groot.  
 
Het bestuur van O2A5 steunt deze actie. Wij 
hopen ook op uw steun; voor de toekomst van 
ons mooie vak, de toekomst van het onderwijs 
in het algemeen, maar vooral de toekomst van 
hele generaties kinderen. 
 
 

 
 
 
 
 

NIEUWE E-MAILADRESSEN 
Door over te stappen op Microsoft Office 365 
gaan wij ook over op nieuwe e-mailadressen: 

 Irene: iverboom@o2a5.nl 

 Claudia: crozendaal@o2a5.nl 

 Astrid: avanwilligenburg@o2a5.nl 

 Hennie: hweijers@o2a5.nl 

 Dicky: dschipper@o2a5.nl 

 Tanja: tmooren@o2a5.nl 

 Anthonette: avanputten@o2a5.nl 

 Locatiezaken: meestervos@02a5.nl 
Berichten naar de oude adressen worden de 
komende tijd nog doorgestuurd naar de 
nieuwe adressen. Voor communicatie vanuit 
Digiduif heeft deze verandering geen 
gevolgen. 
 

ONTMOETMOMENTEN/ 
INFORMATIEAVONDEN  
Dit schooljaar hebben we in de groepen 3 en 8 
een informatieavond aangeboden en voor alle 
groepen een aantal ontmoetmomenten. De 
reacties van de ouders die op de 
informatieavonden en/of op de 
ontmoetmomenten aanwezig waren, waren 
positief. We realiseren ons ook, dat het aantal 
aangeboden ontmoetmomenten voor 
sommige ouders te beperkt was en dat de 
ouders van de groepen  1, 2, 4, 5, 6 en 7 ook 
graag een informatieavond hadden gewild. 
Volgend schooljaar willen we de 
informatieavonden weer voor alle groepen 
aanbieden en de ontmoetmomenten op 
meerdere dagen in de week. 
 

WELKOM 
Bram Runneboom is deze week op onze school 
gestart in groep 1/2.  
Wij hopen dat hij een fijne schooltijd zal 
hebben op onze school. 
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EVEN VOORSTELLEN 
 
Hallo ouders en kinderen, 

Misschien hebben jullie mij wel al eens gezien, 
ik ben namelijk op donderdagmiddag de 
nieuwe vakleerkracht gym voor de groepen 
3/4 en 5/6.Mijn naam is Mark van den Pol en 
ik ben 25 jaar oud en binnenkort woonachtig 
met mijn vriendin in Woerden. De vorige gym 
juf, juf Anouk vertelde allemaal leuke dingen 
over jullie school , dus ik was heel erg 
benieuwd naar de eerste week. En ja hoor! 
Wat een warme, gezellige en leuke school is 
de OBS Meester Vos. 
Wie ben ik verder? Mijn hobby's zijn reizen 
(nee ik ga niet net als juf Anouk heel lang 
weg), voetbal, zwemmen en naar 
sportwedstrijden kijken. Mijn lievelingskeuken 
is de Italiaanse, voor een lekker pasta of pizza 
kan je mij wel wakker maken.  

Naast de OBS Meester Vos geef ik ook nog les 
op twee andere basisscholen in Vianen, verder 
geef ik zwemlessen en draai ik verschillende 
bewegingsprojecten voor Team Sportservice 
in de provincie Utrecht. 

Sportieve groetjes, 

Mark van den Pol 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA 

woensdag 27 september t/m woensdag 4 
oktober 

– Verkoop Kinderpostzegels door 
leerlingen van groep 7/8 

woensdag 27 september 
– informatieavond over Rots en Water 

woensdag 4 oktober – woensdag 11 oktober 
– Kinderboekenweek 

Donderdag 5 oktober 
– Staking  

woensdag 11 oktober 
– Paardenmarkt – de kinderen zijn vrij 

maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 
– Herfstvakantie 

 
Met vriendelijke groet,  
Team OBS Meester Vos 
 
 


