Nr. 19 - 20 juni 2019

Personele zaken
Zoals wij u eerder hadden vermeld, moet onze school inkrimpen.
Juf Margreet van Renselaar heeft aangegeven graag een nieuwe uitdaging aan te gaan
op een andere school binnen onze stichting. Zij gaat na de zomervakantie starten als
leerkracht van groep 5/6 op de Branding in Barneveld.
In een van de vorige nieuwsbrieven meldden wij u dat we druk bezig zijn met de
planning van de groepen voor het nieuwe schooljaar. Het is een puzzel, omdat we
rekening moeten houden met meerdere factoren. Hierbij kunt u denken aan het
inkrimpen, een evenwichtige groepsverdeling en de samenstellingen van leerkrachten
voor een groep. Het is een ‘mooie’ uitdaging, maar dit proces vergt altijd veel tijd. We
hebben dit proces nog niet kunnen afronden, dus we kunnen u helaas nog geen formatie
mededelen. Uiteraard doen wij onze uiterste best om dit zo snel mogelijk af te ronden,
zowel voor u als ouders en de kinderen, als voor de leerkrachten. Zodra onze formatie
definitief is, dan hoort u het van ons!
Namens alle leerkrachten en onderwijsassistenten willen wij u
hartelijk bedanken voor de gezellige meesters- en juffendag
en de attenties die wij hebben gekregen!

Parkeren aan de Prof. Eijkmanstraat
Regelmatig krijgen we klachten van onze buren over het parkeren aan de
Prof. Eijkmanstraat. Auto’s worden voor opritten geparkeerd en fietsen in de tuin van
buren gestald. De buren vinden dit zeer hinderlijk. In sommige gevallen komen zij te laat
op hun werk, omdat de oprit gebarricadeerd wordt door een auto van onze ouders. We
verzoeken u vriendelijk dit niet meer te doen!

Sportdag
Wat hebben we het getroffen met het weer!
De kinderen hebben genoten van de sportdag
vandaag en wij natuurlijk ook!

Korte mededelingen
Omdat wij volgend schooljaar met een
continurooster gaan werken, komen na de
zomervakantie de vrije vrijdagen voor de
onderbouw te vervallen.

Agenda
Vrijdag 21 juni:
Woensdag 26 juni:
Donderdag 27 juni:
Vrijdag 28 juni:
Vrijdag 5 juli:

Uw kind, ons kind!

Juf Sanne (groep 4) en Mattijn gaan trouwen!
8:30 uur Inloopspreekuur gebiedsteam (keuken beneden)
Continurooster 8:30-14:00 uur (groep 1 t/m 8) i.v.m.
studiemiddag leerkrachten
Vrije vrijdag groepen 1 en 2
8:30 uur Koffie-inloop (keuken beneden)

Uw kind, ons kind!

