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Politie op school
Het zal u wellicht niet zijn ontgaan dat er gisteren politie op school aanwezig was. Ik kan me
voorstellen dat dit bij u veel vragen oproept. Het betreft hier een privé aangelegenheid in de
familiaire sfeer van een of enkele leerlingen van onze school. Ik wil bij deze benadrukken dat
de veiligheid van alle kinderen op school op geen enkel moment in het geding is geweest of
op basis van deze situatie in de toekomst in gevaar zal zijn. Omdat het hier een privé
aangelegenheid betreft ga ik ervan uit dat u er begrip voor heeft dat ik hier niet over kan
uitweiden. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wel kan ik u toezeggen
dat met de betrokken instanties een evaluatie zal komen, waarbij de mate van politie inzet
aan de orde zal komen.

Sinterklaas
Op maandag 5 december heeft Sinterklaas tijd gevonden in zijn drukke agenda
om samen met zijn Pieten bij ons op school te komen. De kinderen gaan om
8.20 gewoon naar de klas, maar houden wel hun jassen aan. Als iedereen er is,
gaan we naar buiten. Op het schoolplein zullen we Sinterklaas met open armen
ontvangen. U mag hier natuurlijk ook bij zijn.
Na deze ontvangst gaan we rustig met de kinderen naar de grote hal en zullen
we Sint en zijn pieten verder verwelkomen met liedjes. Helaas is hier alleen plek
voor de kinderen. Daarna gaan de kinderen naar hun klas om daar Sinterklaasfeest te vieren
en zal de Sint iedere klas bezoeken. Om 12.30 zijn alle kinderen vrij en kan thuis het
Sinterklaasfeest verder gevierd worden. De kinderen hoeven voor deze dag dan ook geen
lunchpakketje mee.

Juf Nicky Geslaagd
Afgelopen dinsdag was een spannende dag voor juf Nicky.
Zij werd beoordeeld voor haar LIO stage en kreeg te horen
dat zij op alle onderdelen een voldoende heeft gehaald. Dit
was voor haar het laatste onderdeel van de
lerarenopleiding en dus is juf Nicky nu geslaagd!
Gefeliciteerd juf Nicky!

Wisseling van leerkrachten
Omdat juf Nicky nu haar opleiding heeft afgerond en wij haar helaas niet kunnen houden in
onze formatie, zal juf Nicky ons na de kerstvakantie verlaten. Hierdoor komt er een
wisseling in onze bezetting van leerkrachten en zal juf Marianne de dagen van juf Nicky over
nemen.
Juf Bianca, die vanaf de zomervakantie op donderdag in groep 6/7 staat, zal vanaf januari
starten met haar LIO stage in deze groep. Dat houdt in dat juf Bianca op donderdag en
vrijdag de volledige groepsverantwoordelijkheid krijgt. Juf Helen is op donderdag en om de
week op vrijdag wel aanwezig en zal zich vooral bezig gaan houden met leerlingbegeleiding
en groepsondersteunende taken voor groep 6/7. Juf Helen behoudt de
eindverantwoordelijkheid van de groep. We wensen juf Bianca veel plezier en succes toe en
hopen dat zij net als juf Nicky aan het einde van het schooljaar haar diploma behaald!
De wisseling van leerkrachten betreft dus de volgende 2 groepen:
Groep
1/2 A
6/7

Maandag
Juf Marianne
Juf Helen

Dinsdag
Juf Marianne
Juf Helen

Woensdag
Juf Yvonne
Juf Helen

Donderdag
Juf Yvonne
Bianca onder
begeleiding
van juf Helen

Vrijdag
Juf Yvonne
Bianca onder
begeleiding
van juf Helen

