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Datum
14 september
17 september
24 september

Activiteit
Meester Jeroen aanwezig
Lln-raad verkiezing
Bureau Halt groep 7/8

Leerlingenraad:
Eigenlijk zouden we nu een leerlingenraad
verkiezing hebben gehad. Vanuit groep 5/6
hadden zich geen deelnemers gemeld. Na
inventarisatie blijkt er toch wel belangstelling
te zijn. We gaan met ze in gesprek en gaan de
verkiezingen een week uitstellen tot
donderdag 17 september.
Openstelling school:
Dit schooljaar gaat het allemaal net want
anders als anders. Maar we hebben goed
nieuws! Wij kunnen u als ouder/ verzorger
weer (in kleine groepjes) op school
ontvangen! Binnenkort ontvangt u dan ook
informatie van ons over de oudergesprekken.
De eerste activiteit waar we u voor uit willen
nodigen is het bezoeken van de school. We
hebben een flinke renovatie gehad, de school
is opgefrist en vernieuwd. Dat laten we u
graag zien.
Op dinsdag 22 september bent u, wanneer u
onze school wilt zien, meer dan welkom om
naar de Voorpoort te komen.
Om niet teveel drukte tegelijk in de school te
hebben willen we gaan werken met
tijdblokken.
U komt binnen via de hoofdingang, u wordt
rondgeleid en u verlaat de school via de
uitgang bij de kleuters.
De tijdsplanning is als volgt:
Ouders groep 1-2: 14.30
Ouders groep 3-4: 15.00
Ouders groep 5-6: 15:30
Ouders groep 7-8: 16.00
Wij gaan er vanuit dat wanneer u naar school
komt u gezond bent. Voor het betreden van
de school zullen we u hier ook naar vragen.
Wij hopen u te zien!

Vervanging bij afwezigheid door ziekte
Onder kinderen en ook volwassenen zien we
dat steeds meer mensen
verkoudheidsklachten krijgen. Voor de
Corona-periode mochten leerkrachten
‘gewoon’ doorwerken als ze zich verder wel
goed voelden en deden ze dat ook. Dat is nu
niet mogelijk. U begrijpt dat dit met het tekort
aan invallers dat er al is er problemen gaan
ontstaan. Wij hebben daarom de volgende
afspraken binnen de stichting/ het team. Als
bijlage sturen wij u ook een brief mee van het
bestuur. Medewerkers bij afwezigheid
vervangen is maatwerk. In hoofdlijn zullen wij
op school de volgende stappen doorlopen:
• Bij ziekte van een medewerker wordt
als eerste ingezet op het organiseren
van inval.
• Wanneer inval niet mogelijk is wordt
gekeken of er een leerkracht vrij is van
een lesgevende taak. Hij/ zij neemt de
les voor de dag over.
• Wanneer er geen invaller of leerkracht
beschikbaar is wordt er contact
gezocht met ouders vanuit school. Wij
zullen via Social Schools laten weten
dat de leerkracht ziek, dat er geen
vervanging is. We zullen ook z.s.m.
beginnen met rondbellen om er zeker
van te zijn dat u het bericht heeft
binnen gekregen. U zult dan gevraagd
worden om uw zoon/ dochter voor
deze dag thuis te laten.
• Zodra helder is dat de leerkracht voor
meerdere dagen afwezig is en er geen
zicht op vervanging is bestaat de
mogelijkheid dat we gaan werken met
een roulatiesysteem. Per dag zou dan
een andere klas vrijgegeven worden.
Bureau Halt:
Donderdag 24 september komt bureau Halt
een voorlichting geven over jongeren en
groepsdruk. De ouders van groep 7/8 hebben
via hun kind hier een informatiebrief over
ontvangen.
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Jarigen:
Dinsdag 15 september wordt Gijs 11 jaar.
Alvast een hele fijne dag Gijs!

