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Beste ouders/verzorgers,
Het is de drukste tijd van het schooljaar, met de Sint en de kerst voor de deur. Helaas ook vaak de tijd dat veel mensen ziek
worden. Ook bij ons op school is er soms een leerkracht ziek. Zoals ik u al eerder schreef is er een groot lerarentekort. Wij
kunnen tot op heden geen invallers vinden, maar proberen het met ons huidige personeel zo goed mogelijk te regelen voor de
kinderen. Daardoor kan het de komende weken voorkomen dat ik een groep naar huis zal moeten sturen, als er echt geen
andere oplossing is. Ik hoop dat u hiervoor begrip heeft.
Saskia

Personeel
Groep 6/7a
Juf Marjolein, de leerkracht van groep 6/7a, heeft besloten dat zij
een werkplek dichter bij huis gaat zoeken. Juf Marjolein komt uit
Breda. De afgelopen maanden is gebleken, dat zij dusdanig last
heeft van de file dat haar baan te veel vraagt ten opzichte van haar
privéleven. Om zo min mogelijk last te hebben van files en
daarnaast op tijd op school te zijn, was juf Marjolein om 6.30 uur op
school. ’s Avonds om 18.30 uur deed zij de schooldeur weer achter
zich dicht.
Wij begrijpen dat dit geen gezonde werksituatie is en respecteren
uiteraard haar keus. We gaan haar als juf en collega ontzettend
missen.
De komende tijd is juf Marjolein nog wel op school, maar gaat zij op
zoek naar haar nieuwe werkplek, waardoor zij regelmatig afwezig
zal zijn.
Om voor de kinderen uit groep 6/7a een voorspelbare en constante
situatie in de groep te bieden zal vanaf vandaag de groep worden
overgenomen door juf Cindy (maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag) en juf Melissa (woensdag).
Vanaf volgende week kan juf Cindy een dag extra komen werken
(vrijdag).
Komende vrijdag 30 november hebben de leerlingen uit groep
6/7a vrij. Helaas is voor die dag geen inval beschikbaar.

Belangrijke data
DECEMBER
5 december
Sinterklaasviering
7 december (8.30-9.00 uur)
Inloopochtend: Kijken in de klas
10 december (8.30-9.00 uur)
Inloopochtend: Kijken in de klas
12 december (8.30-9.30 uur)
Koffieochtend:
Gezonde traktaties
18 december (8.30-9.00 uur)
Inloopochtend: Kijken in de klas
20 december (17.30-18.30 uur)
Kerstviering

Groep 5/6
Zoals u hierboven kunt lezen, zal juf Cindy op donderdag voor een
andere groep staan. Juf Melissa zal op donderdag de groep weer
gaan lesgeven. Helaas heeft juf Melissa komende donderdag een afspraak in het ziekenhuis.
Daarom moet ik groep 5/6 komende donderdag 29 november een extra dag vrijgeven.

Groep 7/8
Gelukkig gaat het weer een klein beetje beter met juf Sefalta. Zij is iedere dag van 8.00 tot 11.00 uur op school.
In de ochtend geeft zij de instructie aan de kinderen. ’s Middags is juf Charita in de groep. Zij helpt de
leerlingen met de verwerking van wat zij ’s ochtends van juf Sefalta geleerd hebben. Daarnaast geeft juf
Charita de cultuurlessen, wereldoriëntatie en de creatieve vakken in de middag.
Groep 6/7
Tot aan de kerstvakantie zal juf Marjolein op vrijdag de kinderen lesgeven.
Groep 3/4
Vanaf maandag 10 december start juf Lenneke op maandag als nieuwe leerkracht naast juf Karin.

