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Juf Jane

Zoals u weet is Jane na de zomer weer gestart op basis van re integratie. Zij gaat 3 dagen per week werken,
als zij volledig hersteld is. Inmiddels is duidelijk hoe deze 3 dagen ingevuld gaan worden. Jane gaat 1 dag per
week als P2O-er haar expertise op het gebied van gedrag inzetten op scholen van het regionale
Samenwerkingsverband. De andere 2 dagen worden als volgt ingevuld: de eerste periode 1 dag in de
invalpool van onze stichting; de andere dag zal zij zich gaan inwerken op een functie als intern begeleider
binnen een van  de scholen van onze stichting. Tot aan de herfstvakantie zal zij zich blijven inzetten voor
onze school en zich met name richten op overdracht van kennis.
Dit houdt in dat wij Jane na de herfstvakantie op onze school moeten gaan missen. We vinden dit met elkaar
heel jammer, hoe blij we ook zijn voor deze nieuwe kansen voor Jane. We zijn haar dankbaar voor alles wat
zij in de school in gang heeft gezet en voor de kinderen van vooral de groepen 5 tot en met 8, hun ouders en
alle  teamleden heeft betekend. Voor de herfstvakantie zal er gelegenheid zijn om Jane te bedanken en
gedag te zeggen.
Vanmiddag (22 september) zijn de kinderen vanaf groep 3 hierover geïnformeerd door hun leerkracht. De
MR is eveneens op de hoogte gesteld.

Werkdagen juf Sabine

Vanaf volgende week maandag kan Sabine haar uren als intern begeleider op onze school uitbreiden. Haar
werkdagen zijn dan: maandagmiddag en woensdag de hele dag. Voor de zomervakantie is aangegeven dat
Sabine in ieder geval tot eind november bij ons zou komen werken. Inmiddels is duidelijk geworden dat
Sabine onze vaste intern begeleider wordt. We zijn blij met haar komst!

Informatie vanuit de MR

Per 1 oktober loopt de benoeming van René Krabbenbosch (ouderlid en voorzitter van de MR) af. Hij stelt
zich herkiesbaar. Mocht u eveneens belangstelling hebben om in de MR zitting te nemen, laat dit dan  weten
aan een de MR-leden (juf Monique, Rosaline Laan of René).



Agenda

27 september: NIO toets groep 8
29 + 30 september: leerlingloze dagen
5 oktober: Dag van de Leerkracht
5 t/m 16 oktober: Kinderboekenweek met het
thema Gi-ga-groen!
11 oktober: informatieavond groep 7-8
12 oktober: Voorleeswedstrijd groep 7-8 en 5-6
14 oktober: groep 7-8 zwemmen
17 t/m 23 oktober: herfstvakantie
26 oktober: hoofdluiscontrole en Bag2School
28 oktober: groep 5-6 zwemmen

In het zonnetje: Van harte gefeliciteerd! En: welkom op school!

In september zijn/waren jarig:

1 september: Stijn (groep 7)
4 september: Cas van den Anker (groep 7)
14 september: Eva de Boer (groep 5)
15 september: Liza (groep 7)
19 september: Lanah (groep 6)

Teun (groep 6)
20 september: Hevi (groep 3)
28 september: Miles (groep 7)

Nieuw op school: Luuk (wordt 29 september 4 jaar)
Isa in groep 8


