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Schoolfruit
1. mandarijn
2. peer
3. mango

Berichtje over veranderingen
Deze week hebben wij aan de ouders van de
leerlingen van de groepen 4A, 4B, 5B en 6A
brieven gestuurd over de veranderingen in de
tweede helft van ons schooljaar. Door ziekte van
één van de leerkrachten van groep 6A en de
onzekerheid wat betreft herstel hebben wij in
samenspraak met het team en de MR voor een
ingrijpende oplossing gekozen. Voorop staat
voor ons de kwaliteit van het onderwijs voor alle
kinderen van de Flierefluiter. De huidige groep
4B van juf Esther zal per 30 januari worden
verdeeld over de groepen 4A op de Bosgouw en
5B op de Uithof. Beide groepen krijgen er 7 á 8
leerlingen bij. Er zullen dan iets meer dan 30
kinderen in deze groepen zitten. Behalve de
verdeling van de kinderen gaan we ook met
leerkrachten schuiven om zo alle groepen te
kunnen bemannen. De bezetting wordt:
- juf Esther geeft 5 dagen les aan groep 4A
op de Bosgouw
- meester Dylan geeft 5 dagen les aan
groep 4/5B op de Uithof
- juf Katja en juf Tessa geven samen les
aan groep 6A op de Uithof
- juf Christine heeft bij deze verdeling
twee dagen ondersteunende taken
naast haar lesgevende taken in groep
1/2C gekregen.
Wij realiseren ons dat deze verandering zeer
onverwacht komt. Voor ons is dit de beste
structurele oplossing voor de school. Ook bij
herstel van de leerkracht van groep 6 zal deze
indeling voor de rest van het schooljaar blijven.

27 januari
Leerlingen vrij
2 febr
Verteltheater
Smaug 1/2
6 en 7 febr
Ridderpoppen
maken 3/4
8 febr
Digiduif
uitnodigingen
voor
oudergesprekken
10 febr
Rapporten mee
Week 7
Rapport/ouder
gesprekken
13 febr
AJSO 5/6
20 t/m 24 febr.
vakantie

Ziekte en vervanging van groep 7A
In groep 7A is juf Marjolein na de kerstvakantie
niet in staat geweest om te kunnen werken.
Juf Astrid heeft de eerste week extra gewerkt en
deze week hadden we meester Jaap als
vervanging. Voor volgende week hopen we dat
juf Marjolein er is en anders heeft juf Astrid
aangegeven extra te kunnen werken. Dat is nog
even spannend dus.
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