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STEMBUREAU
Wij zijn ook dit jaar weer officieel stembureau. Loopt u
woensdag 20 maart gerust even door naar het stembureau
dat zich bevindt in de speelzaal. Wel zo gemakkelijk!

Stap, nadat u uw kind(eren) naar binnen heeft gebracht
gerust de teamkamer binnen, u bent van harte welkom!
Bedoeling is om deze ochtend iedere twee weken te
organiseren. Komt u ook?
GASTLES MUZIEK
Op maandag 1 april en woensdag 3 april komt
muziekdocente Elna Lerk (ouder van oud-leerlingen van
onze school) in iedere groep een muziekles geven. Gezellig
zingen met elkaar. Op 14 april organiseert zij samen met
Jeroen Schipper een muzikale bijeenkomst. Daar kunnen de
kinderen dan dus goed voorbereid naar toe!

VERLOREN

Namens ouders van een leerling onderstaand bericht:
Op donderdag 14 maart is mijn zoon tijdens zijn gymles
bovenstaande horloge verloren. Hij heeft gymles in de
gymzaal schuin tegenover de basisschool Breede Hei. Hij
heeft zich omgekleed in de jongenskleedkamer. Het horloge
is erg belangrijk voor hem, aangezien het om een
medicijnhorloge gaat. Mocht u deze gevonden hebben, dan
graag geven aan Joop, dan komt deze weer terug bij ons.
Hartelijk dank.
KOFFIEOCHTEND
School alleen maar een plek voor kinderen? Zeker niet! Op
maandag 1 april (geen grap) starten wij om 08:30 uur met
onze eerste koffieochtend. (Tot 09:30 uur.) In de
teamkamer staat
koffie en thee klaar
voor een ieder die
elkaar wil
ontmoeten. Gezellig
met elkaar in
gesprek, onder het
genot van wat
lekkers.

WIJKPLAN
Vandaag krijgen de oudsten uit een gezin het wijkplan
Kattenbroek/Hoogland mee. Een prachtige uitgave waarin u
veel kunt lezen over de wensen en doelen voor de buurten
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in dit gebied. Het laat u ook zien hoe u subsidie kunt
aanvragen voor initiatieven die bij u of uw buurt leven.
Bent u nu al nieuwsgierig en kunt u niet wachten tot u het
boekje thuis heeft? Klik dan hier.
GEVONDEN VOORWERPEN
Vandaag en morgen liggen gevonden voorwerpen in de hal.
Neemt u mee wat van uw zoon/dochter is, anders brengen
wij het weg voor het goede doel.
Komt u even kijken?
AGENDA
Maart 2019
wo. 20 juffendag groep 1 – 2
Stembureau
do. 21 Kangoeroewedstrijd
wo. 27 open ochtend nieuwe ouders
vr. 29 afsluiting projectweken
April 2019
ma. 1 – vr. 12 spreekweken groep 1-6
ma. 1 – vr. 19 entreetoets groep 7
WAT TE DOEN BIJ ZIEKTE LEERKRACHTEN?
Ook leerkrachten kunnen ziek worden. Die ervaring hebben
wij allemaal. Op het moment dat een leerkracht ziek is, dan
wordt een verzoek ingediend bij de vervangingspool om
een vervanger in te zetten op onze school. Vaak wordt dan
het tekort aan leerkrachten merkbaar; er is geen vervanger
beschikbaar. Als er ook binnen ons eigen netwerk niemand
beschikbaar is, dan schakelen wij over op een noodplan.

Op de eerste dag worden alle kinderen van de groep van
de zieke leerkracht verdeeld. Zij krijgen dan een deel van
het werk van die dag mee en gaan daar zelfstandig mee aan
de slag onder het toeziend oog van een andere leerkracht.
Het programma gaat dus voor een deel door.
Mocht het zo zijn dat de tweede dag er nog geen vervanger
beschikbaar is, dan wordt u via de mail op de hoogte
gebracht dat de kinderen thuis kunnen blijven. Alleen in het
geval dat u geen opvang kunt regelen kunnen de kinderen
wel naar school. Zij worden dan onderverdeeld onder de
overige groepen en krijgen alleen zaken mee om te doen
die niets met het normale programma te maken hebben.
Hierdoor ontstaat er geen verschil in waar kinderen zijn in
het programma.
Voor een mogelijke derde dag zonder invaller kijken wij of
het mogelijk is een ambulante medewerker met
lesbevoegdheid voor de groep te zetten, of een andere
groep te verdelen.
Voor de kleuters is de regeling anders. Daar zullen wij bij de
eerste dag afwezigheid van de leerkracht, zonder
invalleerkracht u al mailen met de vraag uw zoon/dochter
thuis te houden. Dit, doordat wij maar twee kleutergroepen
hebben en het voor de leerkrachten en de kinderen te
belastend is om met twee groepen volledig samengevoegd
te zijn.
Wanneer er ziekte voor langere tijd is en een groep al vaker
verdeeld is geweest of thuis is gebleven, dan kunnen wij er
ook voor kiezen om vooraf al te kiezen een andere
leerkracht voor de groep te zetten en u vroegtijdig op de
hoogte te brengen van het feit dat uw kind thuis mag
blijven indien u opvang heeft.
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