Nu al meer dan 3.000 stemmen voor titel 'liefste juf of meester'
Wie ontvangt op 5 oktober, de Dag van de Leraar, de bloemenhulde én de titel 'de liefste
juf of meester' van 2016? Juf Annie, meester Frank of juf Trude maken het met zijn 3en uit
dit jaar. Zij zijn de 3 genomineerden. En ... ouders en kinderen stemmen massaal! Tot nu
toe ontvingen we al meer dan 3.000 stemmen. Nog niet gestemd? Volg deze link en breng
alsnog je stem uit. Het kan nog t/m woensdag 28 september. Op www.een10voordejuf.nl
lees je de motivatie van de jury. Maar ook de voordracht van de kids voor hun juf of
meester.

Waarom is 5 oktober gekozen voor 'Een 10 voor de juf'
'Een 10 voor de juf' maakt ouders enthousiast om op 5 oktober leerkrachten te waarderen
voor wat ze doen. Waarom 5 oktober? Die datum aan het begin van het schooljaar, komt
niet zomaar uit de lucht vallen. Die dag viert Nederland namelijk de 'Dag van de Leraar'. De
Nederlandse variant op World Teachers' Day: een dag geïnitieerd door Unesco aan het
begin van de 20e eeuw. 1 dag in het jaar om stil te staan bij het belang van goed onderwijs
voor kinderen. Voor een investering in de toekomst. Daarom juist 5 oktober om waardering
richting leerkrachten te tonen.

Doe je mee op 5 oktober?
Oudercommissies of ouderraden zijn onmisbaar om ouders enthousiast te maken om
leerkrachten op 5 oktober, de Dag van de Leraar, in het zonnetje te zetten. Stichting 'Een
10 voor de juf' maakt zich, via online en offline mogelijkheden, hard voor deze missie. Help
je mee? Deze kant-en-klare brief kan ook jouw oudercommissie of ouderraad zo door
sturen naar ouders. Lees maar! En ... natuurlijk mag iedereen deze brief gebruiken en
doorsturen!

Bloemen en planten maken iedereen blij. En ... krijgen altijd de mooiste plek. Verras
daarom je juf bijvoorbeeld op 5 oktober, de Dag van de Leraar, met een bloem in haar
lievelingskleur. Of versier de pot van jouw plant voor de meester met stickers. Iets
persoonlijks valt bij iedere juf of meester in de smaak!

Onderwijs (en leerkracht) in het nieuws
Met grote regelmaat is het onderwijs in het nieuws. Stuk voor stuk laten deze berichten zien dat
waardering voor leerkrachten op zijn plaats is. Niet voor niets zet stichting 'Een 10 voor de juf' zich in om
ouders enthousiast te maken om op 5 oktober, de Dag van de Leraar, leerkrachten in het zonnetje te
zetten!

Twee berichten die onlangs in de media verschenen:
"Scholen slaan alarm om nijpend lerarentekort", volgens een artikel in Trouw.

"SP en D66 maken plan voor kleinere klassen", was laatst nog te lezen op het AD. SP-leider Emile
Roemer vindt dat kleinere klassen beter zijn voor kinderen. "Meer aandacht leidt tot betere
prestaties. Een kleinere klas is ook beter voor de docent omdat de werkdruk omlaag gaat.''

Verdient de juf of meester van uw kind ook een 10? Waardeer op 5 oktober de juf of meester met
een gezellig bloemetje of een leuk plantje. Doe mee met 'Een 10 voor de juf'!

