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Aan de ouders, verzorgers,
Agenda
22 januari
05 februari
05 februari
06 februari

inloopochtend voor kleuters
voorstelling groepen 1,2 en 3
Juf Petra geeft les aan de groepen 1 en 2
Juf Marlon geeft les aan de groepen 1 en 2

Jarigen
27 januari
28 januari
29 januari
04 februari

Britt Visser
Cynthia Oosterkamp
Ilse van Wijk
Luca Knol

Leens, 22 januari 2018

Vervanging gymlessen
Meester Jos zou de gymlessen vervangen van juf Annemiek. Doordat Jos een vaste baan heeft gekregen is
dit niet meer mogelijk. Adriaan van Sijs vervangt nu op maandag 22 januari juf Annemiek. Adriaan heeft de
kinderen al eerder een keer lesgegeven.
Vervanging/Staking
We hebben de afgelopen twee weken helaas ondervonden dat de vervanging van het onderwijs erg moeilijk
is op dit moment. Er is veel invalwerk, maar er zijn te weinig collega’s die de zieke collega’s kunnen
vervangen. Als de vervanging niet lukt, proberen we met elkaar zo goed mogelijk de klassen op te vangen.
Dit doen we door collega’s op hun vrije dag te vragen om te komen werken of door klassen samen te
voegen. Deze laatste optie is bij ons niet altijd mogelijk, doordat we soms al werken met drie gecombineerde
klassen.
Het heeft niet onze voorkeur, maar we willen u wel melden dat het een optie kan zijn dat we in de toekomst
misschien een klas naar huis moeten sturen. Deze situatie vinden we erg vervelend en is daarom
voor veel leerkrachten onder meer een reden om te staken. We werken allemaal met ontzettend veel plezier
in het onderwijs en willen dat graag blijven doen. Het is van belang dat het onderwijs een aantrekkelijke
werkplek blijft voor de (nieuwe) leerkrachten. Op dit moment blijkt dat niet het geval, mede daardoor is er
een gebrek aan invalleerkrachten.
De komende stakingsdag in het noorden staat gepland op woensdag 14 februari. Deze dag hadden we op
de Lydinge gepland als een margedag. Hierdoor hoeven wij de kinderen op deze dag niet ‘’extra’’ naar huis
te sturen. Met het team gaan we overleggen hoe we deze dag gaan invullen en wat we doen met de
vergaderingen die we op deze dag gepland hadden.
Afwezigheid Juf Marjan
Op maandag 5 februari en dinsdag 6 februari is juf Marjan niet aanwezig. Op maandag gaat Juf Petra
lesgeven aan de groepen 1 en 2 en op dinsdag geeft Juf Marlon les.
Voorstelling
Op maandag 5 februari gaan de groepen 1, 2 en 3 naar de jeugdtheatervoorstelling ‘De drakentemmer’ in
Winsum. De voorstelling is van 10.30 tot 11.20 uur. We hebben nog vier ouders nodig die de kinderen
kunnen brengen naar De Blauwe Schuit in Winsum. Als u wilt rijden kunt u ook mee naar de voorstelling. U
kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkrachten van de groepen 1, 2 en 3.

