Marleen is ZWANGER. Dat is heel goed te zien, en zij zal per 14 oktober met
zwangerschapsverlof gaan. Inge zal haar groep, behalve de woensdag, overnemen. Zij doet dit
nu ook al op woensdag en dinsdag- en donderdagmiddag. Floor zal op woensdag in groep 5/6
werken en ook in Inge’s plaats op vrijdag in groep 4.
De VERBOUWING gaat echt plaats vinden. In de herfstvakantie zullen alle kozijnen worden
vervangen en daarna zullen de verbouwingen in de school gaan gebeuren. Dat zal een hele
boel aanpassingen vragen waarvan de belangrijkste zal zijn het verhuizen van groepen. Groep
6/7 gaat voor de hele periode naar de Schuilhut en hun lokaal zal voor een kortere tijd
gebruikt worden door groep 5/6 - als er gebroken en verbouwd wordt in die hoek van de
school - en groep 4 als de voorkant onder handen wordt genomen.
De advertentie voor een nieuwe DIRECTEUR in 3 landelijke dagbladen en op de site
Onderwijsvacaturebank heeft een twaalftal kandidaten opgeleverd. Met 4 van hen gaan we
een eerste ronde in. Woensdag 10 oktober vinden de eerste gesprekken plaats. Per 1 januari is
de plek vrij.
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Nieuwsbrief oktober 2007
Er zijn weer verschillende zaken die de moeite waard zijn om u te vertellen:
1. Hoofdluis, een nog steeds blijvend probleem,
2. het Reisfeest dat we 10 oktober vieren
3. Stagiaires die op onze school ervaring opdoen
4. Wisselingen van medewerkers door de zwangerschap van Marleen
5. de Verbouwing en daarmee samenhangend de verhuizing van verschillende groepen.
6. de Sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur.
Het lukt nog niet om de HOOFDLUIS definitief uit de school te weren. Wekelijks
controleren luizenmoeders de kinderen die bezoek van die beestjes hebben gehad en daarvoor
behandeld zijn. Op maandag 8 oktober worden alle kinderen weer gecontroleerd. Als er
luizen gezien worden, of neten, dan nemen de luizenmoeders contact met u op. Het is
belangrijk dat u ook regelmatig uw kinderen controleert. Als u vragen heeft over zaken
hoofdluis betreffend neem dan contact op met Bianca Schraag, zij is de coördinatrice.
Op het REISFEEST van komende woensdag zullen we samen verschillende speurtochten
gaan maken. Het geheim (van de Kinderboekenweek) en het op reis zijn (project Reizen)
combineren we op die manier. Na de pauze zullen de kinderen zo’n speurtocht uit mogen
kiezen en die gaan lopen. Meer informatie ontvangt u met de uitnodiging.
Er zijn erg veel STAGIAIRES op school. Elke groep heeft er een of meerdere. De reden is
vooral dat er erg veel vraag naar stageplekken is, en er naar verhouding weinig aanbod is.
In
Groep 1/2: LIO stagiaire (laatste jaar van de Pabo) Kimberley Houwing, en een snuffelstage
van Denise van Dijk, 4e jaars VMBO van de OSG.
Groep 3: Heleen Dierkens Schuttevaer, 2e jaars Pabo
Groep 4: Marjolijn Plaatsman (op vrijdag groep 3) 4e jaars SPW
Groep 6/7: Pepijn Kolthoff, LIO stagiaire Pabo
Groep 7/8: Guusje Helwegen, 1e jaars Pabo.
Sommige stagiaires zijn er maar een dag, andere meerdere dagen en Pepijn en Marjolijn bijna
elke dag.

