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Wijziging groepsbezetting
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Eerder deze week kondigden wij enkele groepsbezettingswijzigingen aan. Deze gaan
as. maandag 30 november in. We benoemen hieronder nog even kort de wijzigingen:
•
•
•

Juf Meike start in groep 8 en groep 7.
Maandag en dinsdag groep 8 en donderdag groep 7.
Juf Iris start in gr. 3. Woensdag wordt haar werkdag.
Hierdoor vertrekt ze uit groep. 1 / 2.
Juf Dianne gaat de hele week werken.

Omdat het om interne verschuivingen gaat, zijn alle leerlingen al bekend met de
‘nieuwe’ leerkrachten. Aan u zullen zij zich via Parro kort voorstellen.
Voor de woensdag groep 5/6 en de vervanging OOM klas zijn we achter de schermen
druk bezig om een structurele oplossing te zoeken. Vacatures zijn uitgezet en sollicitanten zijn uitgenodigd. Hopelijk hebben we hierover snel duidelijkheid.
Juf Rayette blijft totdat er invulling is de woensdag werken. OOM klas wordt bezet door
meerdere groepsleerkrachten.
Als ‘nieuw’ team zijn we hard aan het sleutelen om ons toekomstig onderwijs te borgen. Vandaar dat sommige dingen anders of later geregeld zijn dan dat u dat van ons
gewend bent of zou willen zien. Achter de schermen gebeurd er veel. Jammer dat we
dat proces in deze tijd nu niet beter kunnen laten zien. Zo ook de gesprekscyclus en de
rapportfolio’s. We komen binnenkort met een tijdlijn.
Heeft u vragen, maakt u zich zorgen of wilt u tussentijds een gesprek met ons of de
leerkracht, dan kunt u altijd contact op nemen via telefoon of Parro! Daarnaast is onze
klankbordgroep gestart en al zeer waardevol gebleken.
Met vriendelijke groet,
Raymond Smeets

Ik val op!
Tijdens de ‘Ik val op’ actie hebben alle leerlingen van Dongen een fietslampje gekregen. Dit als promotie materiaal voor de landelijke verlichtingsdag.
Deze lampjes bleken kwetsbaar en eenvoudig bereikbare batterijen te bevatten.
De Gemeente geeft in reactie op onze op– en aanmerkingen aan dat de lampjes bedoelt zijn voor functioneel gebruik en niet bedoeld zijn als speelgoed. Naar aanleiding
hiervan geven zij aan in de toekomst nog scherper
toe te zien op de veiligheid van de gadgets.
Komende week zullen er op elke school een aantal
extra lampjes bezorgd worden zodat bij kinderen
waarvan het lampje kapot is gegaan een vervangend lampje gegeven kan worden.
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Sinterklaas
et is bijna zo ver! Bijna 5 december. Maar voor dat het zover is, komt hij ook bij ons!
Woensdag 2 december zal de Sint en zijn Pieten een bezoek brengen aan onze school.
Een groot onthaal gaat dit jaar niet door, maar de Sint heeft geregeld dat iedere klas
langs kan komen bij de Sint. Op audiëntie in onze aula!!! Wij zijn goed voorbereid, want
de OV heeft alles prachtig versierd voor ons. Dank je wel!
In de aanloop hebben de kinderen hun schoen kunnen zetten
en groep 1 t/m 4 Sinterklaas BINGO gespeeld. En wat een
verrassing. Zij hadden allemaal BINGO!
Sinterklaas hoorde dit en liet later die dag presentjes brengen.
Voor iedereen die BINGO had!
Daarnaast was er afgelopen dinsdag nog een leuke
verrassing. De Pieten van onze Oudervereniging hadden een
gedicht in de klas achtergelaten. Samen met een
zakje strooigoed en een mooie pen. Dank je wel Pieten!
We maken er natuurlijk een leuke en gezellige feestdag van. Groep 5 t/m 7
pakken op deze dag ook hun surprises uit. Groep 8 zal ook mee doen aan het Sinterklaas feest, maar zij hebben er echter samen voor gekozen hun surprise op donderdag
3 december uit te pakken. Dit vanwege een groot aantal afwezige leerlingen op
2 december.
De surprise mogen al vanaf donderdag 26 november mee naar school worden genomen.
Zij krijgen dan alvast een mooi plekje op het podium.

Kerstmis
ok zijn we achter de schermen al druk bezig met Kerstmis en
hoe dit te vieren in deze tijd. Daarom is er alvast besloten dat de
Kerstviering niet ’s avonds op 16 december zal plaatsvinden, maar
overdag op donderdag 17 december.
Locatie: onze eigen school!
Een complete dag om SAMEN Kerst te vieren. We houden die dag
ons reguliere rooster aan en willen u vragen géén zelfgemaakte
gerechten mee te geven. Voor alles wordt gezorgd.
Details volgen nog.

Om te onthouden!
2 december - Sintviering / Surprise
3 december - Surprise groep 8
7 december - MR vergadering
17 december - Kerstviering
18 december - gr 3 en 4 ‘s middags vrij
18 december - gr 5 t/m 8 continurooster tot 14u.
21 december 2020 t/m 1 januari 2021 - Kerstvakantie
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