Week 04 21 januari 2019

De jarigen van de komende week
Annalena 9
Silvijn 6
Juf Chaquelin

24-01

Inloopmiddag: groep
1 t/m 7 en SLB groepen
15.00 – 16.30 uur

25-01

Vrij: groep 1 t/m 4 en
Rupsen/Vlinders

Website: www.obsdeesdoorn.nl
e-mail: info@obsdeesdoorn.nl
Telefoon: 0481-371349

Vervanging
Een paar weken geleden heb ik in het Esdoornblaadje al een keer iets verteld over het lerarentekort.
Vorige week heeft de minister van onderwijs nog benoemd dat met name in het basisonderwijs de
problemen zéér groot zijn. Dat merken wij de laatste tijd ook steeds vaker.
Het komt regelmatig voor dat er niemand beschikbaar is. Wij doen dan ons uiterste best om het intern op
te vangen en dit lukt, dankzij de flexibiliteit en inzet van onze collega’s, dan ook meestal wel.
Helaas hebben we ook al een keer een groep een dag thuis moeten laten.
De afgelopen weken ben ik intensief bezig geweest met het zoeken naar vervanging voor groep 4 en 5 .
Dit is zéér moeizaam geweest! We hebben nu een oplossing waar we deels gebruik maken van iemand uit
de vervangerspool en deels interne verschuivingen. Ik ben de collega’s erg dankbaar die hier aan mee
willen werken om op deze manier de vervanging voor een groep rond te krijgen.
Ik hoop dat u hiermee begrijpt dat het momenteel erg complex is om vervanging rond te krijgen en we
vragen dan ook uw begrip als het een keer niet optimaal opgelost kan worden.
Mocht u een onderwijsbevoegdheid hebben en een keer willen vervangen, dan hoor ik het graag!

Herinnering ouderbijdrage
Heel veel ouders hebben inmiddels de (vrijwillige) ouderbijdrage aan de AC betaald. Héél erg fijn!
De ouders waar de betaling nog niet van binnen is, krijgen vandaag een herinneringsbrief.
Het is erg fijn als u die meteen zou willen betalen.
Er zijn dit schooljaar immers al de nodige kosten gemaakt.
Mocht het voor u teveel zijn om de bijdrage te betalen,
dan kunt u hierover contact met mij opnemen.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Inloopmiddag
Aanstaande donderdag zijn alle ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes welkom in de groep om te
kijken wat de kinderen de hele dag op school doen. De kinderen zullen u zeker aan het werk zetten!
Veel plezier allemaal!!!

Jumbo actie
De Jumbo heeft momenteel een actie waarbij kinderen een kookboek kunnen kopen.
De eigenaar van de Jumbo Elst, John Mc Lean, heeft besloten om alle kinderen van groep 6 t/m 8 een
kookboek te schenken. Het idee hierachter is om gezond gedrag van kinderen te bevorderen.
Wij vinden dit een sympathiek gebaar en kunnen het doel onderschrijven. John heeft vandaag de boeken
uitgereikt. De kinderen kunnen nu aan de slag om een heerlijke maaltijd te bereiden.
Veel succes allemaal !!!

