INFORMATIEBRIEF NR. 3 (3 september 2020)

Vervanging bij afwezigheid van leerkrachten
We verkeren bij ons op school in de gelukkige omstandigheid dat we parttimers hebben die
voor elkaar willen invallen bij afwezigheid. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om bij een
Vervangingspool vervanging aan te vragen. Tot slot kunnen we in het uiterste geval ook nog
gebruik maken van studenten van de Pabo om een dringend probleem mee op te lossen, al
is deze laatste oplossing echt een laatste middel om in te zetten.
Vooralsnog krijgen we afwezigheid van collega's dan ook opgelost. Mocht het ons echter niet
lukken om op een van bovenstaande manieren afwezigheid op te lossen, dan zullen we
genoodzaakt zijn om een groep leerlingen thuis te laten. Daar wordt u ALTIJD van tevoren
over geïnformeerd, dit zal NOOIT op de dag zelf zijn! Worden wij 's morgens vroeg
geconfronteerd met afwezigheid van een collega en krijgen we het niet met vervanging
geregeld, dan zullen we die dag de leerlingen op school opvangen door ze over verschillende
groepen te verdelen.
Uiteraard hopen we dat we niet in deze situatie terecht gaan komen. De periode van
verkouden en griep komt er echter weer aan en met de richtlijnen van de Coronamaatregelen daar bovenop is de kans op meer uitval groter.
We zullen er alles aan blijven doen om het onderwijs zo soepel mogelijk door te laten lopen!

Oproep aan ouders van onze overblijfkinderen.
Blijft uw kind(eren) op vast dag(en) of eenmalig op een bepaalde dag over dit aanmelden via
mail wimgerry@home.nl .
Bij afwezigheid of ziekte graag afmelden via bovenstaande mail.
Ouders vragen of ze meerdere strippenkaarten tegelijk kunnen kopen. Dit mag natuurlijk
altijd. Als de laatste kaart vol is geven wij hem mee aan uw kind. Een gezin zetten we altijd
op een kaart. We proberen bij alle kinderen de strippenkaart in de tas of broodtrommel te
stoppen. Kosten overblijfkaart
€ 15.00 voor 12 strippen.
Geld in enveloppe voorzien van naam in de witte brievenbus bij de hoofdingang of nu in
Corona tijd aan de juf (groep 1/2) geven.
De poort is vanaf 13.00 uur geopend eerder mogen de kinderen die thuis eten niet het
schoolplein op.
We willen nogmaals benadrukken dat in overleg met de directie, het team en overblijfteam
is besloten dat alleen ontbijtkoek, eierkoek, krentenbol, kaas, worst, worstenbrood, toast of
cracker mee mag worden gegeven tijdens het overblijven, dus geen andere koeken, donuts,
Bifi worstjes of snoep. Wij streven naar een “gezonde school”, andere lekkernijen graag
THUIS eten. Wel zelf drinken meenemen.
Wij zorgen iedere dag voor een snoepje en regelmatig voor een andere traktatie.
Groetjes het Overblijfteam.

Opening Voedselbos
Op de Kerstmarkt van het vorige schooljaar hebben wij geld ingezameld voor het
Voedselbos. Op vrijdag 11 september wordt het Voedselbos officieel geopend en op
zaterdag 12 september wordt de opening gevierd. Meer informatie hieronder.

Typecursus Typ4Fun
In de bijlage informatie over de Typecursus in Den Bolder.

