Even bijpraten…..
Algemeen
Na een aantal ontzettend mooie weken, lijkt het nu wel weer herfst. Op school gaan alle activiteiten gewoon door, wat het
weer ook is. We praten u hieronder weer bij over een aantal zaken.
Personeel
Er staan verschillende veranderingen op stapel binnen de personele geleding voor volgend jaar. Meester Okke heeft ervoor
gekozen om met pre-pensioen te gaan. Hieronder schrijft hij hier zelf over:
Beste ouders/verzorgers,
Na jaren met veel plezier op de W.G. v.d. Hulstschool te hebben gewerkt heb ik besloten om per 1 september met
prepensioen te gaan. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor de fijne tijd die ik op school heb gehad. Uit jullie
enthousiasme heb ik altijd veel energie gehaald.
Op 31 mei ben ik opa geworden. Een nieuwe fase in mijn leven. Hoe ik mijn dagen verder ga invullen weet ik nog niet.
Nogmaals bedankt voor alle mooie jaren.
Meester Okke
Een heel belangrijke beslissing. Ook een heel bekend gezicht wat uit de school verdwijnt. Dat zal wennen zijn. We danken hem
ook via deze weg voor alles wat hij betekend heeft voor de school en de kinderen. We zien meester Okke gelukkig nog wel een
aantal weken in de school. Voor daarna wensen we hem en zijn vrouw alle goeds toe.
Meester Jaap heeft ervoor gekozen om naar een andere basisschool te gaan na de zomervakantie. We vinden het jammer dat
hij weggaat. We danken hem voor zijn inzet dit jaar en wensen hem een goede tijd toe op de andere school.
Juf Desirée gaat na de zomervakantie naar de Da Costaschool Kanaleneiland. Dat zij weggaat is niet helemaal een verrassing
voor ons. Zij was dit jaar al leerkracht met een bijzonder functie. Wij wisten allemaal dat dit jaar haar laatste jaar hier op
school zou zijn. We zijn met haar blij dat ze een plek heeft gekregen op een andere school. Het is allemaal wel heel spannend.
We wensen ook haar een goed tijd door op de nieuwe school.
Formatie volgend schooljaar
In aansluiting op bovenstaande berichtgeving moeten we u helaas vertellen dat de formatie voor volgend cursusjaar nog niet
rond is. We zijn druk in gesprek met kandidaten en het met bestuur. Vanuit het bestuur (de zogeheten Flexpool) worden
vacatures ingevuld.
Interne Coördinator Opleidingen
Juf Anneke heeft het afgelopen schooljaar een scholing gevolgd voor interne coördinator opleidingen. Dit betekent dat zij
stagiaires van de opleiding tot leerkracht begeleidt. Dit jaar heeft zij dat ook al gedaan bij de verschillende stagiaires die er
waren in groep 1-2, groep 5, groep 6-7 en 8. We zijn trots dat we op deze manier kunnen meewerken aan de scholing van
onderwijzend personeel.
Petitie
Dinsdagavond 6 juni is door Sophie Hilbrand in het TV-programma Jinek bekendgemaakt dat er een petitie wordt gestart door
het POfront. In het POfront werken CNV Onderwijs, de andere bonden, #POinactie en de PO-Raad (de werkgeversbond)
samen. Eerder ondertekenden zij samen het manifest Vijf voor twaalf. In dat manifest pleiten zij voor een eerlijker salaris en
minder werkdruk voor leraren. Alleen dan kan de kwaliteit van het onderwijs ook in de toekomst gegarandeerd blijven.
De petitie is bedoeld om ouders en andere betrokken burgers de gelegenheid te geven steun te geven aan die twee doelen.
Het moet duidelijk zijn dat het hier niet gaat om een onderwijsprobleem, maar om een maatschappelijk probleem. De tekst
van de petitie staat natuurlijk op de actiesite www.samenvoorgoedonderwijs.nl. Het ondertekenen van de petitie kan via
www.pofront.nl.
Activiteiten
In verschillende groepen zijn weer leuke activiteiten geweest we noemen een aantal.
 Wekelijks gaan de leerlingen van groep 4 zwemmen. Dit jaar zijn we heel trots op alle kinderen! Iedereen heeft dit jaar
een zwemdiploma behaald! Van harte gefeliciteerd.
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In groep 4 is een project geweest van onderwaterdiertjes. Donderdag 1 juni gingen de leerlingen, samen met
leerlingen uit groep 8, op zoek naar onderwaterdiertjes in Transwijk.
De Sociale Vaardigheidstraining voor de kinderen uit groep 3 en 4 is bijna afgerond. Ze hebben nog 1 bijeenkomst en
dan volgen de evaluatiegesprekken.
Dinsdag 6 juni is er voor het tv programma NOON (RTV Utrecht) een filmopname gemaakt in het zwembad.
Aansluitend zijn mensen op woensdag 7 juni op school geweest om enkele kinderen te interviewen. Binnenkort komt
het op de televisie. Het programma Noon wordt uitgezonden iedere woensdag vanaf 09.00 uur op UStad en elke
vrijdagochtend vanaf 07.40 op RTV Utrecht.

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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