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Algemeen

nieuwsbrief van 18 oktober 2019 heeft
onderstaand stuk gestaan m.b.t. de staking.

Werkgroep-avond fusie
Maandagavond 25 november vindt er een kickoff plaats voor de werkgroepen die zich bezig
houden met de mogelijke scholenfusie. De
werkgroepen, bestaande uit ouders en
teamleden van beide scholen, komen
maandagavond bij elkaar om verder te bouwen
aan de mogelijke ‘Nieuwe School’. In onze
nieuwsbrief zullen wij aandacht besteden aan de
stappen die gezet worden. Op dinsdagavond 28
januari zal een ouderavond voor alle ouders
plaats vinden waarin de genomen stappen door
de werkgroepen gepresenteerd zullen worden.
Specifieke informatie voor deze avond volgt nog.

Ziekte van leerkrachten
Nu de dagen korter en guurder worden, spelen
de virussen meer op. Onze leerkrachten zorgen
goed voor zichzelf en doen hun uiterste best om
iedere dag fit voor de groep te staan. Toch
hebben ook wij eens te maken met een zieke
leerkracht. Het lerarentekort zorgt echter voor
problemen bij het vinden van vervanging. In de

Voorts speelt het groeiend lerarentekort bij de
vervanging van zieke medewerkers. Daarom
hebben de directeuren tijdens een recente
tweedaagse afgesproken in eigen wijk en
gemeentebreed met elkaar overleg te plegen.
Dit vergroot namelijk de kans op vervanging en
is daarom een groot voordeel. Alleen wanneer er
echt geen oplossing te vinden is, zijn wij
genoodzaakt uw kind(eren) naar huis te sturen.
Uiteraard zullen de scholen u als
ouder(s)/verzorger(s), waar dat kan, zo goed en
snel mogelijk hierover informeren, zodat u zelf
de opvang voor uw kind(eren) tijdig kunt regelen.
De directeur van de school is hierin altijd uw
eerste aanspreekpunt.
Bij ziekte van een leerkracht hanteren wij de
volgende procedure. Er wordt eerst intern
gekeken of er een leerkracht beschikbaar is om
de groep op te vangen, bijvoorbeeld een
leerkracht die parttime werkt. Mocht dit niet
lukken, proberen wij een ambulante collega voor
de groep te plaatsen. Dit lukt helaas niet altijd,
waardoor wij genoodzaakt zijn om, indien
mogelijk, de leerlingen te verdelen over de
andere groepen of de leerlingen vrij te geven.
Indien een groep vrij krijgt, biedt de school altijd
de mogelijkheid om leerlingen op te vangen
indien dit niet lukt voor de ouders.

Heeft u tips, ideeën, vragen, opmerkingen? Wij horen het graag!

Terugblik koffieochtend 2
Vanochtend stond onze tweede koffieochtend op
het programma. Wij bleven niet alleen zitten,
maar kregen één bezoeker die onder het genot
van een kopje koffie een goed gesprek met ons
voerde. Op vrijdag 13 december staat wederom
een koffieochtend gepland. Wij hopen dan nog
meer ouders te verwelkomen.

Nieuws Eeuwout

Nieuw gezicht in de instroomgroep
Vanaf deze week loopt Jennefer van Gerven
stage in de instroomgroep. Zij zal tot februari op
donderdag en vrijdag in de groep zijn en daarna
op maandag en dinsdag. Jennefer volgt een
opleiding voor onderwijsassistent niveau 4.

Agenda Eeuwout

Nieuwsbrieven op de website
Iedere week versturen wij de gezamenlijke
nieuwsbrief. Deze brieven zijn ook terug te
vinden op de website van de school onder het
kopje ‘Samenwerkingsschool’.

25 november
26 november
27 november

Geuzenkinderen en vaandeldragers

28 november
05 december
13 december
19 december
20 december
28 januari
06 februari

Werkgroep-avond fusie
Informatieavond 1
bestuurlijke fusie
Schoen zetten voor alle
kinderen
Informatieavond 2
bestuurlijke fusie
Sinterklaas, continurooster
tot 14.00 uur
Koffieochtend
Kerstfeest middag vrij
Middag vrij, start
Kerstvakantie
Ouderavond presentaties
werkgroepen
Studiedag

Nieuws Geuzenschip
Nieuw gezichten in groep 1/2 & 5/6
In groep 1/2 loopt vanaf deze week Cenar AlHouwair stage. Zij volgt de opleiding Helpende
Welzijn niveau 2 en is maandag en dinsdag in
groep 1/2.
Vanaf deze week is juf Esmee van der Meulen
op dinsdag en woensdag in groep 5/6. Juf
Esmee is voor veel kinderen geen onbekende.
Vorig schooljaar liep ze in groep 3/4 stage en
hielp ze ons met het overblijven. Ze volgt de
opleiding onderwijsassistente niveau 4.

Heeft u tips, ideeën, vragen, opmerkingen? Wij horen het graag!

Agenda Geuzenschip
25 november
26 november
27 november
28 november
05 december
02 december
13 december
18 december
20 december
28 januari
06 februari

Werkgroep-avond fusie
Informatieavond 1
bestuurlijke fusie
Schoen zetten voor alle
kinderen
Informatieavond 2
bestuurlijke fusie
Sinterklaas, continurooster
tot 14.00 uur
MR vergadering
Koffieochtend
Kerstviering in de Kerk
Middag vrij, start
Kerstvakantie
Ouderavond presentaties
werkgroepen
Studiedag

Heeft u tips, ideeën, vragen, opmerkingen? Wij horen het graag!

