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PRINS EN PRINSES CARNAVAL 2018
Vanmorgen zijn de prins en prinses Carnaval bekend gemaakt: Demi van Cranenbroek en
Seth Glas gefeliciteerd! De nieuwe prins en prinses hebben van meneer Harry de sleutel van
de school in handen gekregen en hun programma voor de komende week gepresenteerd:
 Vanmiddag hebben alle kinderen een filmmiddag.
 Dinsdag: Rare kledingdag – trek allemaal je gekke kleding / haren/ hoeden uit de
kast.
 Woensdag: Pyjama + knuffeldag (als je wil) + de leerlingen mogen zelf het rooster
samenstellen in overleg met de juffrouw of meester én is er een extra “Opbouw op
Wielen” voor de groepen 3 t/m 8 (zie Nieuwsbrief nr. 19).
 Donderdag: Een pannenkoek van thuis meenemen als lunch (tenzij de leerkracht dit
anders in wil vullen).
 Vrijdag: Carnaval vieren! En die dag is er ook Just Dance en kinderdisco
Houdt u er rekening mee dat de kinderen ’s middags vrij zijn, de school is dus om 12.15 uur
uit.
We gaan er een gezellige week van maken!

LERARENTEKORT
Het zal u vast niet ontgaan zijn, er is een groot tekort aan vervangers om zieke leerkrachten
te vervangen. Er worden op dit moment vele leerlingen naar huis gestuurd omdat de scholen
hun bezetting niet georganiseerd krijgen.
Het lijkt alsof er bij ons op school niets aan de hand is, maar ook wij moeten ons in allerlei
bochten wringen om zieke leerkrachten te vervangen. Meestal kunnen wij intern wel een
vervanging regelen, de IB-ers, de directeur, of ondersteunende leerkrachten gaan dan voor
de groep, maar dat gaat dan wel ten koste van hun eigenlijke werk, maar ook van de leerlingen. Extra begeleiding die wij onze leerlingen graag aanbieden kan dan vaak niet doorgaan. Ook kunnen wij niet garanderen dat er steeds dezelfde leerkracht als vervanger voor
een groep staat. Wij hopen voor dat laatste in ieder geval op uw begrip en hopelijk komt het
bij ons op school ook niet zover dat wij groepen naar huis moeten sturen.

INFORMATIE STICHTING KANJER
In de bijlage bij deze Nieuwsbrief informatie over Stichting Kanjer.
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NIEUWE LEERKRACHT HVO

Mijn naam is Wilma van Zoomeren en ik ben HVO docent. Ik ga mijn collega Sandra Meijer
vervangen die met zwangerschapsverlof is.
Ik geef sinds 6 jaar HVO aan alle klassen op een basisschool in Maastricht. Ik woon daar met
mijn man en dochter, mijn zoon woont sinds een paar jaar op kamers. Ik combineer dit naast
andere werkzaamheden of studie en als vrijwillig coördinator van een Taalcafé.
Elke week werk ik met andere werkvormen en zullen de thema’s 1, 2 of 3 lessen beslaan.
Soms slaat een onderwerp erg aan en soms wat minder. Ik kies er dan vaak voor om het in
een volgend schooljaar nog eens terug te laten komen en er op een andere manier aandacht
aan te besteden. Als dit mogelijk is sluit ik aan bij de thema’s binnen de school of kunnen
kinderen mij ook vragen een onderwerp te behandelen. Ik zit eigenlijk nooit om een onderwerp verlegen: er is zoveel waar kinderen in geïnteresseerd zijn!
Ik zal na de voorjaarsvakantie op dinsdag dan starten met de lessen.

RAPPORTEN
In de vorige Nieuwsbrief stond een verkeerde datum vermeld bij de informatie over de rapporten. Het ging over het meebrengen van een plastic tasje om de rapporten netjes thuis te
krijgen. Als datum stond vermeld 13 november, dit moet zijn 9 maart 2018.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
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