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Beste ouder(s)/verzorger(s) Nieuwsbrief januari/februari 2022

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt in december; een tijd van Sint en Kerst.
Het kindcentrum is wederom prachtig in de sfeer gebracht door diverse ouders van de
activiteitencommissie. Bedankt hiervoor!
Afgelopen weken hebben we via allerlei kanalen de inval voor onderwijs en opvang kunnen
vormgeven. Toch ontkom ik er niet aan om zowat wekelijks wel één dag een groep thuis te laten
blijven. Héél vervelend! Ik wissel dit af, opdat niet steeds dezelfde groep onderwijs mist.
Het is zoals het is. In alle sectoren is er een tekort aan goed personeel. Voor de BSO huren Angela
en ik structureel ZZP ‘ers in die via de firma Qrabbl worden ingezet. We hebben nu een aantal vaste
gezichten en dit is prettig! Toch blijft het een noodoplossing. Daarnaast hebben we nu 3x per week
voor de VSO Anne Groen. Elma en Els pakken de andere twee dagen de VSO op, naast hun werk op
de groep. Bedankt hiervoor!
Angela heeft het programma voor de Vakantie-Kerst- BSO klaar
en deze staat inmiddels op de website.
Alle vertrouwen dat dit weer twee fijne weken worden!
Namens alle medewerkers van ons Kindcentrum wens ik u
fijne Kerstdagen en een gezond 2023!
Anita van Dam

Een tweede zoon bij juf Anne Myrthe
Kas is geboren! Een prachtige, gezonde zoon en broertje van Pim.
Van harte gefeliciteerd.

Camerabeveiliging
Jaarlijks wordt er voor duizenden euro’s aan hekken, lampen en ruiten
kapot gemaakt.
Daarnaast gebeurt het regelmatig dat iemand alleen afsluit of het
kindcentrum in alle vroegte opent. Om die reden is er
camerabeveiliging aangebracht aan de buitenkant van het gebouw en
bij de hoofdingang. De beelden blijven drie weken bewaard en worden
alleen bekeken bij vandalisme.
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Extra ondersteuning op de dinsdag
Truus Poot is jarenlang expert jongste kind geweest op een ander kindcentrum. Na haar
pensionering ging ze haar vak toch een beetje missen. Truus komt op dinsdag ondersteuning
bieden bij het lezen in groep 3 en bij de werklessen bij de kleuters. Héél fijn. Welkom Truus!

Bezetting groep 3 vanaf 9 januari 2023
Helaas is er nog niet gereageerd op de uitgezette vacature voor groep 3.Juf Jolanda neemt nu toch
echt haar recht op ouderschapsverlof want anders is ze dit straks kwijt. Gelukkig neemt juf Wendy
de groep op donderdag en vrijdag. Vanaf 9 januari heeft juf Mellany de groep op maandag. Juf
Jolanda op dinsdag en woensdag.
Drie medewerkers voor de groep is verre van ideaal. Gelukkig zijn het wel drie kanjers!

Rapport 1 en voortgangsgesprekken
Het rapport gaat 7 februari mee naar huis.
Zorgt u ervoor dat het rapport eind januari
bij de juf/meester is opdat we dit kunnen invullen?
De gesprekkenplanner gaat 1 februari open.
Ik verwacht dat alle ouders zich inschrijven om in gesprek te gaan over de ontwikkeling van hun
kind. Héél belangrijk om hierover met elkaar af te stemmen.

Rekenweek 2 van 13 - 17 februari
Ook de tweede  rekenweek staat in het teken van de 4 hoofdbewerkingen, dus optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen en delen.

Welkom in de groep week van 20 - 24 februari
Net zoals in de week van november wordt u hiervoor uitgenodigd via
de groepsblog.

Start 4e kleutergroep : De Stokstaartjes
Tot aan de zomervakantie komen nog 27 4-jarige kleuters.
Dit is een bewuste keuze, omdat we 42 leerlingen groep 8 uitschrijven.
Op deze manier houden we de sterkte
van het medewerkers team op orde.
De Stokstaartjes komen in de nieuw te vormen lesruimte,
links van de keuken. De wand naar de personeelskamer wordt
weggehaald en hier komt een flexibele harmonicawand in.
De inboedel gaat grotendeels in de opslag. De wand gaat na de lesdag
dicht,zodat er vanaf 14.00 uur wel weer 2 BSO ruimtes zijn.
De precieze invulling van de ruimte moet nog goed worden uitgedacht.
Wie precies de juffen zullen worden is nog niet 100% duidelijk. Later meer hierover!
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Agenda

9 januari 2023 Eerste schooldag van 2023

13 januari Schoon Loont groep 7/8

16-27 januari Toetsweken IEP

1 februari IKC Raad 19.30 uur

1 februari Gesprekkenplanner open

7 februari Rapport 1 mee naar huis

9 februari Voortgangsgesprekken 14.30 uur- 20.00 uur

13-17 februari Rekenweek 2

15 februari Voortgangsgesprekken 14.30 uur- 20.00 uur

20-24 februari Welkom in de groep week Op uitnodiging door leerkracht

24 februari Schoon Loont groep Beren

27 februari-3 maart Voorjaarsvakantie
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