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AGENDA
21 februari Rapport 1
1 maart Carnavalsviering
4 t/m 8 maart Voorjaarsvakantie
13 maart De Info nr. 13

13 maart Nationale Boomfeestdag
15 maart Staken school dicht
19 en 20 maart Voortgangsgesprekken
27 maart De Info nr. 14

VERJAARDAGEN
29 februari

Emy Sibon

Groep 3 - 4

SCHOOLINFORMATIE

Juf Lesley
Na een welverdiend zwangerschapsverlof zou juf Lesley volgende week weer komen werken.
Ze heeft echter besloten om haar ouderschapsverlof tot aan de meivakantie volledig op te
nemen, om nog eventjes fulltime voor baby Isa te kunnen zorgen. Juf Inge blijft haar verlof
invullen.

Vervanging bij ziekte leerkrachten
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u wellicht heeft gehoord in de media is er een groot vervangingsprobleem binnen het
basisonderwijs.
Hierbij geef ik u aan wat het stappenplan is bij het ziek melden van een van onze
leerkrachten:
De leerkracht van uw kind heeft zich ziekgemeld en we doorlopen de volgende stappen:
- Er is vervanging aangevraagd bij de vervangerspool van Stichting Eenbes;
- Parttime collega’s zijn benaderd of ze kunnen vervangen;
- Intern is gekeken hoe we het met onze eigen team kunnen oplossen;
- Collega’s van andere scholen zijn benaderd of ze kunnen invallen.
Het kan voorkomen dat geen enkele van bovenstaande acties geleid heeft tot een mogelijke
vervanging. Dan kijken wij intern of we de groep opdelen, zodat dat leerlingen zoveel
mogelijk doorgaan met hun eigen werk.
Mocht blijken dat de leerkracht langer ziek is, dan melden wij dat in de loop van de eerste
dag per e-mail. Dan zijn wij, indien een herhaald verzoek voor vervanging geen positief
resultaat oplevert, helaas genoodzaakt u te verzoeken om uw zoon/dochter de tweede
ziektedag thuis te houden.
Mocht de ziekmelding van de collega langer duren en het ook na de tweede dag helaas
onmogelijk is om vervanging in te zetten, zullen wij de lesvrije dagen over meerdere groepen
verdelen. Dit om te voorkomen dat een bepaalde groep te veel lesdagen mist. Indien
noodzakelijk zullen wij hier tijdig over communiceren. Dit proberen wij uiteraard tot een
minimum te beperken en wij hopen deze maatregel nooit in te hoeven zetten!
Wij realiseren ons dat deze situatie voor niemand ideaal is maar rekenen op uw begrip in
deze.

OVERIGE INFORMATIE

Carnaval
Hebben jullie ook al zo’n zin in carnaval, bij Jong Ganzegat kun je weer terecht in de
Ganzezaal. Van zaterdag 2 t/m dinsdag 5 maart is iedereen tussen 8 en 13 jaar welkom. De
zaal is open van 19.00 t/m 22.30 uur.
Dit jaar hebben we speciaal op maandagavond 4 maart een thema: Pyjamaparty, dus kom in
je mooiste, gekste, kleurrijkste pyjama naar de zaal. Wie weet win jij een prijs die avond.

Voor deze avonden zijn we ook nog op zoek naar extra vrijwilligers. Je kunt je opgeven bij
Francien Cornelissen via e-mail : wtmcornelissen81@kpnmail.nl.
Het mag 1 avond zijn maar ook meerdere als je wilt. Alle hulp is welkom.
Tot zaterdag 2 Maart
Alaaf Alaaf Alaaf
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