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Goed nieuws!
We hebben erg goed nieuws. Juf Manon is namelijk in
verwachting! Ze verwacht in februari haar eerste
kindje. Dat betekent dat ze met ingang van de
kerstvakantie met verlof gaat. Wij wensen haar en
haar vriend een hele fijne periode toe.

Het verlof van Juf Manon zal worden ingevuld door juf
Margreet en juf Kim. Juf Kim is nu werkzaam in groep
4, maar heeft een voorkeur voor kleuters. In groep 4
zal zij worden opgevolgd door juf Tessa. Zij begint na
de herfstvakantie in groep 4, zodat juf Kim een goede
overdracht tot stand kan brengen met juf Tessa.
Hierdoor kan juf Kim beginnen met het inwerken bij de
kleuters en kan zij juf Manon ondersteunen in de klas.
Op deze wijze hopen we voor de kinderen een rustige
overgang te creëren.
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Adresgegevens
Wij merken dat telefoonnummers en emailadressen soms niet meer correct zijn. Bij eventuele
wijzigingen verzoeken wij u dat z.s.m. aan ons door te geven. We versturen iedere twee weken
een nieuwsbrief, mocht u deze niet ontvangen, is het raadzaam even contact op te nemen om
de gegevens te controleren.

Corona
Zoals u heeft gehoord zullen er versoepelingen ingaan dit weekend. Het is voor ons als school
altijd zaak om te kijken welke gevolgen deze maatregelen op school hebben. Hierin overleggen
we altijd met de andere gebruikers van ons kindcentrum. Dit gesprek vindt volgende week plaats.
Dan zullen we u ook inlichten over de mogelijke versoepelingen op school.

Vervangingsproblematiek
Deze week hebben te maken gehad met ernstige problemen met de bezetting van de groepen.
Met kunst- en vliegwerk hebben de collega's getracht de deuren zo veel mogelijk open te
houden. Wij begrijpen dat dit voor problemen zorgt in de thuissituatie en daarom proberen we op
allerlei creatieve manieren ervoor te zorgen dat kinderen toch terecht kunnen op school.
Deze week hadden we te maken met 12 ziektedagen onder het personeel en toch is het gelukt
nagenoeg alle kinderen op school te kunnen houden. Een groot compliment voor de leerkrachten
die uit hun enorme betrokkenheid steeds weer oplossingen vinden. Maar wij willen ook u
bedanken voor uw begrip. Want wij ontvangen louter positieve berichten en dat doet ons goed.
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