
                                                                                                          

Vogelvlucht 15 oktober 2021           

Conciërge Meester Leendert gestart. 

Afgelopen week is meester Leendert gestart als conciërge bij ons op school. Hij werkt op 

dinsdagmiddag en vrijdagochtend bij ons op school. De bedoeling is dat hij straks ook met 

groepjes kinderen in het handvaardigheidslokaal met de leerlingen gaat knutselen en 

dergelijke. In de volgende Vogelvlucht zal hij zich aan u voorstellen. 

Juf Josine. 

Juf Josine is afgelopen weken ziek geweest. Het gaat gelukkig weer een stuk beter met haar. 

Na de herfstvakantie zal zij weer op school aanwezig zijn. 

 

Juf Alissa. 

De man van juf Alissa is positief getest op Corona. Dat betekent dat juf Alissa in quarantaine 

moet. Zelf heeft ze gelukkig geen klachten, dus de verwachting is dat zij na de herfstvakantie 

weer aanwezig is op school. 

 

Kinderboekenweek en voorleeswedstrijd. 
De afgeslopen twee weken zijn we in alle klassen druk bezig geweest met de kinderboeken-week met 

Het thema: “worden wat je wil.”  Er zijn  verschillende mensen op school geweest om iets over hun 

beroep te vertellen. Op de Parro-app heeft u vast al filmpjes en/of foto’s langs zien komen. 

Even meekijken: https://youtu.be/aVIOFaj5sqA      We sluiten deze twee weken vanmiddag af met een 

voorleeswedstrijd.  

Vervangers. 

Het wordt steeds lastiger om vervangers te vinden. Met het team zal nagedacht worden over 

scenario’s wanneer er geen vervangers beschikbaar zijn tijdens ziekte. Ik zal u hierover op de 

hoogte blijven houden. We zullen onze uiterste best doen om lesuitval zoveel mogelijk te 

voorkomen, maar we zullen er ook rekening mee moeten houden dat lesuitval in de toekomst 

voor kan komen. 

 

Start op sbo De Klimboom. 

Ik heb een warm welkom gekregen op De Klimboom. Er heerst een gemoedelijke sfeer waarin 

ik zie dat er een mooie samenwerking is tussen team en kinderen, maar ook tussen de 

teamleden onderling. Wat lopen hier prachtige kinderen en meesters en juffen rond die het 

beste in elkaar naar boven halen. Iets om te koesteren! De samenwerking met u als ouder is 

eveneens van zeer grote waarde. Graag wil ik u uitnodigen voor een informeel koffiemoment 

op school op dinsdag ochtend 2 november en donderdagochtend 11 november om 10.00 uur. 

https://youtu.be/aVIOFaj5sqA


Het is handig in verband met de catering dat we weten hoeveel mensen er komen. U kunt zich 

hiervoor aanmelden bij Henny…..  

 

Studiedag 4 november. 

Op vier november hebben we een studiedag en zijn alle kinderen vrij. Tijdens deze studiedag 

staat onder andere groepsdynamica op de agenda: Hoe kunnen wij als leerkrachten een 

positieve invloed hebben door middel van ons gedrag op de groep.  

Ik zal u zoveel mogelijk op de hoogte houden over de onderwerpen die we behandelen tijdens 

de studiedagen zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op school. 

 

Herfstvakantie. 

Komende week heerlijk genieten van een week een weekje welverdiende rust. Geniet van 

elkaar, we zien elkaar weer op maandag 25 oktober. 

 


