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Personeel
U heeft in de vorige nieuwsbrief
kunnen lezen dat onze collega
Kirstin Larsen tot 1 december
werkzaam is bij ons op school.
Wij willen u graag de
mogelijkheid bieden om afscheid
van haar te nemen. Dit is
mogelijk op maandag
29 november van 14.30 – 15.15
uur. U verneemt nog of dit in
haar lokaal (groep 1C) zal zijn of
dat we dit anders moeten
regelen i.v.m. de dan geldende
corona maatregelen.
Wilma Kamerbeek en Wendy
Lanphen zullen per 1 januari
stoppen met hun
werkzaamheden bij ons op
school.
Wilma gaat met vervroegd
pensioen. Wendy gaat verhuizen.
Voor ons jammer en voor hen
een begrijpelijke keuze en een
mooie nieuwe stap.
Uiteraard zullen we van deze
collega’s ook afscheid gaan
nemen. U wordt nog
geïnformeerd hoe we dit voor
ouders gaan vormgeven.
De afgelopen maand hebben wij
gelukkig met verschillende
kandidaten gesprekken kunnen
voeren.
Ik kan u mededelen dat wij voor
alle drie de kleutergroepen de
groepsbezetting rond hebben.
Esther, Emma en Jacintha vullen
de open plekken in de formatie
in. Zij hebben heel veel zin om
bij ons te komen werken. Wij zijn
erg blij dat we in deze lastige tijd
met personeelstekorten de
puzzel rond hebben. En we
kijken uit naar een fijne
samenwerking met deze nieuwe
collega’s.
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In de volgende nieuwsbrief zullen zij
zich aan u voorstellen. Daarnaast
zullen zij binnenkort kennismaken met
de kinderen uit hun nieuwe groep. De
ouders van de betreffende groepen
vernemen nog wanneer dit zal zijn.
Hieronder ziet u de groepsbezetting
voor groep 1/2A, 1/2B en 1C vanaf
10 januari 2022:
Groep 1/2A
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Groep 1/2B
ma
Esther*
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Esther*

*Esther heeft afgelopen maandag
ingevallen in groep 1/2B, u heeft haar
hierdoor wellicht al gezien.
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Maatregelen rondom Corona
Vanavond zullen er, zoals u weet,
nieuwe maatregelen aangekondigd
worden. In afwachting daarvan zullen
wij bekijken wat dit voor onze school
zal betekenen. Mochten er wijzigingen
zijn, dan zullen we u hierover
informeren.

Aanmelden broertjes/ zusjes
Mocht uw zoon/dochter dit schooljaar
vier jaar worden en heeft u hem/haar
nog niet ingeschreven? Doe dit dan
snel, er zijn dit schooljaar nog maar
enkele plaatsen beschikbaar.

BELANGRIJKE DATA
12 november
Lootjes trekken groep 5 t/m 8
15 t/m 18 november
-Facultatieve oudergesprekken
-Voorlopig adviesgesprekken
groep 8
23 november
Presentatie groep 4 gaat i.v.m. de
huidige maatregelen niet door en
wordt verplaatst naar een nog
later te bepalen datum
25 november
-Strooi middag voor alle leerlingen
-Schoen zetten/ pyjama zingen
voor groep 1 t/m 4 van 18.00 –
18.30 uur
29 november
14.30 uur afscheid juf Kirstin
1 december
Surprises inleveren groep 5 t/m 8
School schaatsen groep 5 t/m 8?
2 december
Tentoonstelling surprises
3 december
Sinterklaasfeest, alle leerlingen om
12.00 uur vrij

Reminder ouderbijdrage
Bijgevoegd vindt u de brief met
informatie over de ouderbijdrage.
Mocht u de ouderbijdrage nog niet
betaald hebben, dan zou het erg
prettig zijn wanneer u dit alsnog
wilt overmaken. Alvast bedankt.
Bijlagen:
• Voorstellen twee leden
van de ouderraad
• Voorstellen stagiaires
• Brief ouderbijdrage
• Vraag van de maand JGGV

