Uitgave 19-02-2021
Nieuwsbrief
De meeste informatie over de groep van uw
kind(eren) of de school ontvangt u
rechtstreeks via SchouderCom. Af en toe
zullen we de informatie bundelen en dit in de
vorm van een nieuwsbrief versturen.
Negatief is positief!
Hoe het woord "negatief" soms ook zo positief
kan zijn... Dat hebben we deze week weer
ervaren.
We begonnen de week met de besmetting van
meester Veenhuijsen en de sluiting van de
school i.v.m. code rood. Daarna kwamen alle
corona-app-meldingen, de verplichte
quarantaine en het testen.
Gelukkig zijn alle teamleden negatief getest en
konden uiteindelijk bijna alle groepen weer
naar school.
De komende week is het voorjaarsvakantie.
We hopen dat we op 1 maart iedereen,
gezond en wel, kunnen begroeten op school.
Het was mooi om te zien dat, ondanks de
beperkte middelen, het onderwijs op afstand
snel werd opgepakt door kinderen,
ouders/verzorgers en leerkrachten. Geweldig!

Nieuwe collega
Sinds 4 januari is juf Esther Kuipers, samen
met juf Yvonne Helder, de leerkracht van
groep 4b. Haar functie van intern begeleider
wordt na de voorjaarsvakantie overgenomen
door Marion Jakobs. Marion zal zich na de
voorjaarsvakantie voorstellen.

Vervanging
Op dit moment zijn juf Tepper, juf Dekker en
Juf Wolbers nog afwezig wegens ziekte.
Juf Haan en juf Bosman zijn allebei met
zwangerschapsverlof.
Hieronder ziet u door wie zij vervangen
worden:
Juf Tepper wordt vervangen door meester
Martijn Veenhuijsen (groep 8a).
Juf Dekker wordt vervangen door juf Leah
Lankhorst (donderdag en vrijdag groep
5b/6b). Juf Wolbers wordt vervangen door
Sanne Holman. Juf Haan wordt vervangen
door juf Ellen Kempers (maandag groep 7c).
Juf Bosman wordt vervangen door juf Bionda
Winkelman en meester John Everts.
Zij begeleiden individuele en groepjes
kinderen. Juf Corinda Stadman is gelukkig
weer op school. Ze is nog niet volledig hersteld
en daarom wordt ze enkele dagen per week
bijgestaan door vervanger Mariska Zwols en
collega’s van De Kubus.
Extra groep 1
Over enkele weken hopen we een extra
instroomgroep te starten. Deze groep zal
alleen de ochtenden naar school gaan.
Deze week is de sollicitatieprocedure voor een
leerkracht in gang gezet.
Voorjaarsvakantie
Volgende week is het vakantie. Fijne vakantie
en tot maandag 1 maart!

