Agenda
Di 12/11
Do 14/11
Do 21/11
Vr 22/11

Inspecteur komt op bezoek
15.30 uur: husseluur groep 1 t/m 3
Gastles energie in groep 7
Nieuwsbrief

Phianne
Vrijdag 25 oktober, in de herfstvakantie, is Jannetje
Phileine Kuijt geboren. Phianne is het zusje van
Mathijs (groep 4) en Danore (groep 3). Zij zijn heel blij
met hun zusje en laten dat horen ook! We feliciteren
het gezin van harte met Phianne en wensen hen veel
zegen en een mooie tijd als gezin toe!

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’

Tekort!
Zoveel mogelijk achter de schermen wordt er volop
genetwerkt, gezocht, gepuzzeld en geregeld. Er is een
enorm tekort aan leerkrachten. Op school ging het tot
nog toe goed, totdat we te maken kregen met zieke
leerkrachten. En dan blijkt dat er echt niemand meer
te vinden is. Teamleden zijn tot nog toe bereid om
extra te werken of op een andere, organisatorische
manier hun steentje bij te dragen. Maar af en toe komt
het voor dat ook wij een groep naar huis moeten
sturen of wel veel verschillende leerkrachten in een
week voor een groep hebben. En dat vinden we heel
akelig! Vooral voor de kinderen.
Gelukkig merken we heel veel begrip en support onder
de ouders. Ook wordt er hier en daar flink meegedacht
en gezocht. Heel hartelijk dank daarvoor.
Hoewel dit tekort aan leerkrachten echt enorm
vervelend is, blijft het belangrijk om goed naar voren
te laten komen dat het vak om les te geven en met
kinderen op te trekken heel mooi is! Hopelijk

aantrekkelijk genoeg om veel nieuwe mensen over te
halen de PABO te gaan doen en om straks met genoeg
mensen les te geven aan al die leerlingen die een
goede meester of juf nodig hebben!
Overweegt u de opleiding? Kom een keer langs, dan
proberen we u over te halen.
Inspectie
Het streven van de inspectie is om eens in de 4 jaar
elke school te bezoeken. Deze zomer is een begin
gemaakt
met
een
onderzoek
op
diverse
Prohlesscholen. In de laatste maanden van het
kalenderjaar is weer een aantal scholen aan de beurt
en in het voorjaar staan de overgebleven scholen op
het rooster.
Dinsdag 12 november ontvangen wij de inspecteur. Zij
zal vooral kijken naar onze manier van lesgeven. Er
wordt van alles besproken en in diverse groepen een
les bijgewoond.
Natuurlijk vinden we dat best spannend, maar ook wel
fijn. Het is niet vervelend om te horen wat we al goed
doen, en niet verkeerd om te horen waar we nog een
slag kunnen maken.
U hoort uiteraard wat de inspecteur er van vond.
Schoolontbijt
Door de staking is dat een dagje uitgesteld. We
hadden u een folder beloofd, maar die is wat blijven
hangen. Het is wat mosterd na de maaltijd
, maar
de bijbehorende brief hebben we toch nog maar
toegevoegd.
Op school was het een gezellige boel en over het
algemeen valt het op dat gewoonlijk matige ontbijters
er op school wel pap van lusten.
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Actie schoenendozen
Afgelopen week is de actie om schoenendozen te
vullen in de groepen van start gegaan. In de bijlage
vindt u alle benodigde informatie.
De Zeester is jarig
De peuterspeelzaal is 1 jaar geworden en dat is de
afgelopen week flink gevierd met allerlei leuke peuteractiviteiten.
Vrijdagochtend was het helemaal feest. Er was een
poppenspeelster uitgenodigd om een voorstelling in de
gymzaal te geven. De kleuters werden ook
uitgenodigd voor het verjaardagspartijtje om samen
met de peuters en hun ouders naar het optreden te
kijken. Wat leuk dat zij mochten komen!
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