
 

 

Agenda 

Kerstvakantie 

23 december t/m 7 januari 

CITO toetsen 

15 januari t/m 26 januari 

. 

 

 

 

Personeelsbezetting na de kerstvakantie. 
Zoals u weet, hebben we dit schooljaar te maken met diverse (deels) afwezige leerkrachten. Gelukkig maken we  goede stappen 
die steeds meer gaan leiden tot inzet van vast personeel in de school. 
Graag willen wij u daarover informeren.  Woensdag 3 januari krijgt u via digiduif een totaal overzicht. Er zijn nl. nog een paar 
vraagjes te beantwoorden. Vandaag alvast een paar mededelingen:  
 

 Meester Remko zal na de kerstvakantie 4 ochtenden aanwezig zijn. Zijn hoofdtaak zal zijn om de groepen 8 te onder-
steunen. 

 Juf Annemieke is voldoende hersteld om samen met juf Fimmy groep 5/6 te begeleiden. De eerste periode zullen groep 
5 en 6 nog worden opgesplitst, maar geleidelijk zullen er meer momenten zijn waarop de groepen 5/6 zullen worden 
samengevoegd. De ouders van de groepen 5/6 zullen regelmatig op de hoogte worden gehouden van de voortgang en  
van welke momenten de groep zal worden samengevoegd. 

 Juf Frieda komt 15 januari terug van zwangerschapsverlof en zal 2 dagen worden ingezet in groep 7/8, naast juf Priscilla 
en twee dagen in groep 8, naast meester Vincent. 

 De verwachting is dat juf Edith in januari weer voldoende hersteld zal zijn om haar werkzaamheden weer op te pakken. 
 
Het complete overzicht krijgt u woensdag 3 januari. 
 
Zelf zal ik in de maand januari nog aan De Zeetuin verbonden blijven voor de overdracht van de Zeetuin aan de nieuwe leiding. 
Na ruim 4 jaar met veel plezier gewerkt te hebben op onze school wacht mij een nieuwe uitdaging. Door het bestuur is mij ge-
vraagd een nieuwe klus aan te gaan. Van mijn kant uit heel erg bedankt voor de samenwerking van de afgelopen jaren en ieder-
een een hele fijne vakantie toegewenst. 

Wim den Besten 
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