Even bijpraten…..
Algemeen
Na een roerige week waarin heel veel geregeld moest worden rondom vervanging, ontvangt u deze mail. Verderop in deze nieuwsbrief
leest u hierover meer.
Personeel
Meester Okke is nog ziek. Kon ik u in een vorige nieuwsbrief vertellen dat hij langzaamaan vooruitgaat, nu merkt hij dat het herstel wat
tegenvalt. We wensen hem toch veel sterkte en een goed herstel toe.
Vervanging
Vanaf januari hadden we juf Sharon op maandag, donderdag en vrijdag in groep 6/7. Helaas moest zij per 1 april naar een andere school. U
kunt horen en lezen in de media dat er een nijpend tekort is aan mensen in het onderwijs. Daar liepen wij vorige week ook keihard
tegenaan. Gelukkig hebben we, met inspanning van velen binnen de school, een oplossing kunnen vinden. Op maandag, dinsdag en
woensdag gaat juf Karenlise voor groep 6/7. Dit geldt tot de meivakantie.
Vanaf deze week tot de zomervakantie:
Op donderdag en vrijdag gaat meester Jaap van der Molen (nu groep 5) voor groep 6/7.
Juf Arwen op woensdag voor groep 5
Op donderdag en vrijdag meester Jaap Breekveldt voor groep 5 (7 april heeft hij al elders
verplichtingen)
Van de meivakantie tot de zomervakantie: juf Karenlise op maandag en dinsdag groep 6/7
Voor de woensdag ben ik nog bezig met een vervanger te regelen voor groep 6/7.
Alle collega’s heel erg bedankt voor het willen meewerken aan deze oplossing. De kinderen kunnen hierdoor toch hun lessen krijgen.

Een inkijkje in de actualiteit:
 Groep 3 bracht een bezoek aan de kinderboerderij. Ze leerden daar over de verschillende vachten
van dieren, over wat dieren eten en ze konden nog even spelen. Het was een geslaagde ochtend.








Groep 5 bracht een bezoek aan de bibliotheek. Zij hebben gewerkt
en gelezen over Vivian den Hollander, kinderboekenschrijfster. In de
bibliotheek vertelde zij over haar werk en konden de kinderen haar vragen stellen.

In groep 8 is les gegeven door de politie en er is een bezoek gebracht aan de rechtbank. Daar maakten ze
een echte hoorzitting mee. In navolging op de les en het bezoek moesten ze erover gaan schrijven.
Felicia en Faris werden daarna uitgekozen een bezoek te brengen aan het politiebureau. Ze werden
opgehaald met een echte politiebus!
Op donderdag 13 april is er een manifest van de Kinderraad. 2 leerlingen uit groep 8 (Anna en Fazia) en 2
uit groep 7 (Ouassim en Bram) zitten namens onze school in de kinderraad. Tijdens het manifest worden de acties voor de
komende periode aangekondigd. Dit gebeurt in de Gertrudiskerk. Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de 4 wijkscholen komen
daar in optocht naar toe. Het hele geburen zal duren va ongeveer 13.00 uur tot 14.00 uur. Daarna komen de leerlingen van groep
6, 7 en 8 naar huis. Voordat ze naar het manifest gaan, hebben ze de paaslunch op school.
Ook op donderdag 13 april is de paaslunch voor de andere groepen. Zij komen om 14.00 uur uit school. Vrijdag 14 april en
maandag 17 april zijn alle kinderen vrij in verband met het paasweekend. Voor de luch op 13 april moeten alle kinderen een bord,
beker en bestek meenemen.

Tot zover de berichtgeving van deze week. Voor vragen kunt u zich altijd melden bij de leerkracht van uw kind of de directie van
de school.
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