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Verkeerssituatie..
Volgende week en de week daarna staan
er grootschalige werkzaamheden gepland
aan de Delkant. Al het asfalt gaat eruit en
wordt vernieuwd. Ook de bermen worden
netjes gemaakt. Dat betekent dat er
vanuit de gemeente gevraagd is of u uw
kind(eren) niet via het mooie pad wilt
brengen, maar door het paadje voor het
schoolhuis. U mag uw auto dus tijdelijk
weer parkeren aan de Delkant voor het
schoolhuis, uiteraard op gepaste afstand
van de kruising. Het zal misschien wel tobben zijn, maar het gaat er enorm van opknappen. Als we allemaal even onze buik
inhouden en voorzichtig doen, komt dat de
verkeersveiligheid van onze kinderen ten
goede. Vooral ‘s morgens bij schemer en
regenachtig weer mogen we wel dubbel
oppassen. Bedankt voor uw medewerking.
Raamdiner…
De kleuterjuffen ervaren het als een gemis
dat u niet even in de klas kunt kijken.
Daar is een oplossing voor gevonden. U
bent uitgenodigd voor een raambezoek
met een heerlijk diner. U kunt dan toch
even in de klas kijken. We hopen op een
groot succes. Ik vind het wel heel wat. De
juffen maken dus voor 180 mensen een
maaltijd. Ga er maar aan staan!
Ouderbijdrage…
N.a.v. de brief m.b.t. de ouderbijdrage
hebben we van veel ouders geld ontvangen. Sommigen zijn het vergeten, anderen
sparen er nog voor. De brief zat in de mail
bij het rooster voor de 10 minutengesprekken. U kunt de brief ook nog terugvinden op onze website. BVD!
Meeleven…
Juf Van Helden is positief getest en ze is er
ook best vervelend ziek van. Er zijn ook
verschillende gezinnen in quarantaine. Tot
nu toe hebben drie kinderen een positieve
testuitslag gehad waarvan er twee al weer
op school terug zijn. Onze managementassistente Hanneke van der Stam zit ook in
quarantaine vanwege een huisgenoot met
een positieve PCR test. We missen haar
enorm, en ik het allermeest. Ik heb nog
nooit zoveel telefoon opgenomen. Ontberen doet waarderen. Zo’n quarantaine
duurt ook best lang. Nadat een huisgenoot
getest is, gaan er 7 dagen in. Als de huisgenoot dan klachtenvrij is, starten er nog
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10 dagen thuiszitten. Dat valt voor gezinnen
niet mee. Ik wens degenen die dat aangaat
van harte beterschap en geduld toe. Per 1
december verandert dit. Zie rijksoverheid.nl
Houden we het droog..?
Vorige week werd het spannend om de zieke
juffen te vervangen. Juf Willemieke en juf
Marleen werden beiden ziek. Gelukkig allebei
een negatieve testuitslag, maar toch. Juf
Thirza heeft 60 kleuters onder haar hoede
genomen met hulp van de onderwijsassistente Francisca. Ik heb de juf een fotootje gestuurd van een klas uit de jaren 30. Dan zie
je wel 80 kinderen strak in het gelid zitten
o.l.v. een strak geschorte juf. Er is dus nog
niet zoveel veranderd. In die tijd hadden ze
natuurlijk nog geen telefoonboom. Hopelijk
hoeven wij hem niet te gebruiken.
Onderwijscoach…
Nu we als school functioneren binnen Stichting ‘De Planthof’ ontstaat er ruimte om een
nieuwe baan aan onze organisatie toe te
voegen. Momenteel loopt er een wervingsselectie voor een coach die de leerkrachten
gaat begeleiden in het onderwijsproces. Heel
dicht op de lespraktijk van alle dag. Om binnen het team o.a. de ontwikkeling van startbekwaam naar vakbekwaam naar excellente
leerkracht door te maken. Ook kan deze persoon betrokken worden bij vraagstukken
rond klassenmanagement, didactiek, pedagogisch klimaat enz. We hopen hiermee ons
onderwijs een extra impuls te geven.
Proficiat…
Juf Willemieke Heikoop is aanstaande vrijdag
12,5 jaar bij het onderwijs. Een bijzonder
moment waarbij we best even mogen stilstaan. De juf startte op een school in de omgeving, maar al snel kwam ze naar onze
school. Ze werkte in de middenbouw, in de
voorschool, en nu als kleuterjuf. We spreken
de wens uit dat ze haar krachten nog jaren
mag besteden aan de kinderen van onze
school. Uw evenwichtige en doordachte inbreng wordt zeer gewaardeerd!
Plein…
Ik ben op de achtergrond bezig met het smeden van een plan voor het plein. Er zijn subsidiemogelijkheden vanuit de provincie en de
gemeente. Die gelden gaan we verzilveren
om ons plein te upgraden. Er ligt een mooi
concept plan met extra speel- en klauterkansen voor onze kinderen. Wordt vervolgd…
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