EXTRA Nieuwsbrief
FORMATIE EN VAKANTIES 2014/2015

6 juni 2014
TOEWIJZING GROEPEN 2014/2015
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De formatie voor komend schooljaar is rond!
Komend schooljaar kunnen we 8 groepen maken, wij hebben wederom de keuze gemaakt om zoveel mogelijk enkele
groepen te formeren, zodat de groepen –zoals ze nu zijn samengesteld- zoveel mogelijk intact blijven.
Bij het toedelen van groepen en werkzaamheden aan leerkrachten spelen veel factoren een rol. We proberen naast de
mogelijkheden binnen de school zoveel mogelijk rekening te houden met ieders kwaliteiten, voorkeuren en wensen,
persoonlijke doorgroeimogelijkheden en onze schoolontwikkeling.
Dit alles bij elkaar afgewogen hebbende, komen we tot de volgende verdeling:
Groep/functie
1/2a
1/2b
3
4
5
6
7
8
Interne Begeleiding
Circuitcoördinator
Directie
Vervanging compensatieverlof
ICT
Conciërge

Leerkracht(en)
Chris Harreveld en Nesrin Asci
Nesrin Asci en Lies Bredenoord
Ingrid Habraken en Jacqueline Duijvestijn
Irene Ooms en Alita Aalten
Ilonka Lensink en Sabine Hessels
Simone Koedijk en Margreet van der Oest
Yvonne Hasperhoven
Sander de Vink
Alita Aalten (dinsdag, donderdag, vrijdagmiddag)
Jacqueline Duijvestijn (vrijdagmiddag)
Joop Stas en Sabine Hessels (dinsdag)
Alita Aalten (maandag) en Joop Stas
Anne van Wijk (vrijdagmiddag)
Sandra van Beurden (maandag, dinsdag)

Irene Ooms is op dit moment door ziekte afwezig. Zij zal het komende schooljaar nog vervangen worden, op dit moment is
nog niet bekend door wie. Hoe het met de re-integratie van Margreet van der Oest verloopt, kunnen we nu nog niet
inschatten. Mocht het nodig zijn, dan zorgen we komend schooljaar uiteraard ook voor haar vervanging.
U ziet in bovenstaand overzicht Sandra Wernsen niet terug. Ook zij is door ziekte nog afwezig. Zodra Sandra komt reintegreren, bekijken we gezamenlijk in welke groep dat voor alle partijen het beste uitkomt.
Monique Kips, Jolanda Haverkamp en Wim Nagelhout hebben als tijdelijke krachten op onze school ingevallen. Wellicht zien
we hen nog een keer als invaller terug. We zijn erg blij dat deze juffen en meester ons team hebben versterkt en we wensen
hen veel succes in hun verdere loopbaan.
Door onze organisatiestructuur komend jaar te wijzigen, hebben we geen bouwcoördinatoren meer en minimale tijd
beschikbaar voor de interne begeleiding, circuitcoördinatie en directie, zodat alle beschikbare formatie aan de groepen
toegekend wordt.
Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande indeling en informatie, dan horen wij dat graag.

VAKANTIES
In het onderstaande overzicht willen wij u nu alvast kennis laten maken met de vakanties voor het schooljaar 2014-2015.
Studiedagen staan nog niet in het overzicht vermeld, deze zullen eerst nog in de MR besproken gaan worden. Wanneer die
bekend zijn, komt dat overzicht in de nieuwsbrief.

Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede Vrijdag:
e
2 Paasdag:
Koningsdag:
Meivakantie:
e
2 Pinksterdag:
Zomervakantie:

20 tot en met 24 oktober 2014
22 december 2014 tot en met 2 januari 2015
23 tot en met 27 februari 2015
3 april 2015
6 april 2015
27 april 2015
4 tot en met 15 mei 2015
25 mei 2015
13 juli tot en met 21 augustus 2015

Met vriendelijke groet,
Joop Stas

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

