Email 18-06-2017
Beste ouders/verzorgers,
Komende week lopen de temperaturen niet alleen buiten op, maar ook in ons schoolgebouw.
Ik krijg geregeld vragen van ouders waarom er niets aan de hitte binnen het gebouw wordt gedaan.
Vanaf het begin van het schooljaar zijn er bijna wekelijks monteurs aan de ketels, filters, kleppen etc.
komen sleutelen.
U ziet dat niet, want dit gebeurt meestal op een woensdagmiddag, omdat men ook in de klaslokalen
moet zijn om boven de plafonds te kunnen werken.
Helaas heeft dit nog weinig opgeleverd. Middels deze mail wil ik u graag laten weten dat Weller en
de gemeente er alles aan proberen te doen.
Gelukkig mogen de kinderen gedurende de les voldoende water drinken, maar ik wil zeer zeker niet
zeggen dat het daarmee is opgelost.
Indien mogelijk laten we de kinderen zo veel als mogelijk in de schaduw spelen en passen we
eventueel de pauzetijden aan. (vooral bij de kleuters)
Wanneer u nog vragen heeft of opmerkingen hoor ik die graag.
Op de vraag of er ook hittevrij gegeven kan worden, moet ik helaas neen antwoorden.
Met zonovergoten groet,
Maria Pastoor
Email 20-06-2017
Beste ouders/verzorgers,
Komende week dinsdag wordt er een prikactie gehouden in bijna alle basisscholen van Nederland.
Zoals u wellicht ook hebt gehoord, gaat het om de enorme werkdruk en de lage salarissen. Wij
maken ons zorgen over de toekomst van het basisonderwijs en de toekomst van uw kind(eren).
In de bijlages kunt u verdere informatie nalezen.
Binnen het Brunssumse hebben we afgesproken om een uur later dan gewend te starten.
Ik heb heel wat reacties, tips en zelfs ijsjes van de ouderraad gekregen op mijn mail van de hittegolf.
Ik hoop dat u kunt begrijpen dat ik de tientallen mailtjes niet heb beantwoord, maar wel heb
meegenomen in het zoveelste overleg van Weller en de gemeente.
Morgenvroeg komt er om 8 uur een gespecialiseerd bedrijf alle filters, kleppen etc. nakijken en zo
nodig vervangen.
Men heeft mij beloofd dat het donderdag een aangename temperatuur in de school is.
We gaan ervoor!
Met zonnige groet,
Maria Pastoor

