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Gespreksavonden…
Vanavond en morgenavond zitten de juffen en meesters er helemaal klaar voor
om met u de resultaten van uw kind(eren) te bespreken. We kijken uit naar
goede gesprekken. Als u ergens mee zit,
wilt u dat dan alstublieft met de leerkracht delen. Samen kan je vaak zoveel
meer. Woensdag gaat het rapport mee
naar huis.
Voorschool…
Heeft u nog een peuter thuis en twijfelt u
over de Voorschool? We hebben nog
plaatsen vrij. Één van de drie groepen
wordt in januari zelfs erg klein. Daarom
zouden we extra blij zijn met een paar
aanmeldingen. Voor de groepsindeling is
het voor ons belangrijk om op tijd de
leerlingaantallen te weten. Graag op tijd
inschrijven dus.
Juf Joanette is weer aan het werk voor
halve dagen. We hopen dat ze snel verder
opknapt en weer volledig aan de slag kan.
Schoonmaak…
Wij zijn op zoek naar iemand die ons
schoonmaakteam komt versterken. Het
gaat om een paar uurtjes in de week,
liefst op donderdag van 15.00 uur tot ongeveer 17.30 uur. Je hoeft het niet gratis
te doen, en het is erg gezellig. Laat maar
weten of je zin hebt. Janny zou er blij
mee zijn. Uiteraard kan je ook altijd vrijblijvend om verdere inlichtingen komen
vragen.
Kleuterkerstfeest…
Het duurt nog wel even, maar toch is het
alweer snel december. Wilt u het volgende in uw agenda alvast noteren? Op D.V.
maandagavond 18 december zal het
Kerstfeest voor de kleuters gehouden
worden in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente binnen de PKN aan de
Delkant. Ouders en grootouders zijn hierbij van harte welkom! Aanvang 19.00
uur.
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Vacatures…
Juf Adriaanse is in blijde verwachting en
vanaf de voorjaarsvakantie hoopt zij met
verlof te gaan. Wij gaan op zoek naar een
goede vervanger.
Juf Rianne van de Voorschool heeft deze
week haar laatste werkweek en dan mag ze
met zwangerschapsverlof. Heerlijk voor
haar! Bedankt voor uw inzet in de afgelopen
periode, we zullen u missen. We hebben inmiddels iemand gevonden die het Voorschoolteam komt versterken: juf Caroline
Vos. Zij gaat de woensdag voor haar rekening nemen. Juf Geeke gaat vanaf volgende
week alle donderdagen werken, en de dinsdagmiddag verdelen juf Geeke en juf Lianda
tot de kerst. Na de kerstvakantie is juf Willy
weer op dinsdag in de groep. Een heel georganiseer… maar het is weer goed gekomen.
Juf Eline heeft nog veel last van de gevolgen
van een hersenschudding. Tot de kerstvakantie verwachten wij haar niet zelfstandig
voor de klas. De vervanging is gelukkig onderling door de juffen opgevangen.
Communicatietraining…
Het team van de Voorschool en de kleuterbouw is gestart met een training rondom
communicatie. Middels vragenlijsten is van
elke collega de persoonlijkheid en de manier
van werken, beslissen en communiceren
vastgesteld. Hierdoor gaan we elkaar nog
beter snappen in de samenwerking. We hebben een hele fijne sfeer in het team, maar
dat moet je ook onderhouden, vandaar.
Bedankt…
Ter gelegenheid van de geboorte van onze
dochter kregen wij van u heel veel meeleven. Er kwamen stapels met kaarten en aardigheden door de bus. Dat doet goed! Bedankt voor al deze hartelijkheid. Het dorpse
karakter van onze school en de band die er
is, werd gevoeld. Met Francisca en de baby
gaat het heel goed! (De kraamvader is ook weer het ventje…)
Vriendelijke groet,
Meester Roest
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