vrijdag 10 januari 2020

Afgelopen week
Na een heerlijke kerstvakantie waren alle leerkrachten
vrijdag 3 januari op school om het nieuwe meubilair in
ontvangst te nemen en de klassen weer klaar te maken voor
een frisse start. We hadden er weer zin in!
Hoe anders was dit afgelopen zondag toen we te horen hadden gekregen dat de
moeder van 2 van onze leerlingen was komen te overlijden. Dan staat de wereld
even stil en is nieuw meubilair ineens een bijzaak en niet zo relevant. Het was dan
ook een bijzondere start van het nieuwe jaar. Ook “de beste wensen” voelt dan
anders als anders. In de groepen van deze 2 leerlingen is er natuurlijk aandacht
geweest voor dit grote verdriet, maar ook in andere groepen is erover gesproken.
Het was fijn om een aantal ouders te kunnen ontmoeten in de teamkamer
afgelopen maandagochtend. In de dagen die volgde werd het gewone schoolritme
weer opgepakt. Ook Sofie en Daan zijn vanaf dinsdag weer op school geweest.
Afgelopen donderdag hebben we met het team onder begeleiding van de EDIexpert weer gezamenlijk lessen voorbereid. Dit keer met samengestelde duo’s. Dus
bijvoorbeeld de leerkracht van groep 3 met die van groep 7. Dit werd als zeer
waardevol ervaren.
De kleutergroepen zijn met een nieuw thema gestart, de schoenenwinkel.
Vanmorgen was de aftrap van dit thema. De leerkrachten speelden een mooi
verhaal na van een meisje dat graag nieuwe schoenen wilde. Ze koos hele mooie,
maar die bleken achteraf toch niet zo lekker te zitten….
Personele bezetting
Vervangingen etc. afgelopen week:
Sabine heeft een dag extra gewerkt want Arie
was afwezig.

Regeling ziektevervanging
Deze staat vanaf heden op de website van de school onder het kopje organisatie.
AGENDA
13
14
16
22
27

januari
januari
januari
januari
januari

Start toetsperiode groepen 8, 20 januari groepen 3-7
MR vergadering
Groep 4A gastles Cultuureducatie in speelzaal
Start voorleesdagen
Groep 4B gastles Cultuureducatie in speelzaal
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28 januari
28 januari
30+31 januari
31 januari
11 februari
11-13-17 februari
21 februari
24-28 februari

Groepen 7 en 8 naar Floralis voor voorstelling
OR vergadering
2-daagse staking??? Nog niet vastgesteld dat wij ook
meedoen, maar wel door onderwijsbond uitgeroepen
Volgende week meer info.
Kijkkwartiertje
Groepen 3 Gastles Cultuureducatie
Oudergesprekken
Eerste rapport mee
Carnaval op school
Voorjaarsvakantie
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