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Nieuwsbrief 2 oktober – 2018-2019
Agenda
oktober
1
2+3
4 t/m 19
5
17
19
22 t/m 26
31

Zwemles groep 5-6
Oud papier inzameling
Kinderboekenweek
Dag van de leerkracht
Keender personeelsdag: Alle groepen vrij
Afsluiting Kinderboekenweek
+ juffen en meneren Dag – Project A
Herfstvakantie
Studiedag : Alle groepen vrij

november
5
6+7
7
8
12
15

Zwemles groep 5-6
Oud papier inzameling
Groepsviering gr. 7-8
Schoolontbijt
Leerlingenraad
Gastles Kindertelefoon (gr. 7)

16 t/m 23
27

Week van de Mediawijsheid
Techniekochtend (gr. 7-8)

Papiercontainer
Op 2 en 3 oktober staat de container weer bij de school! Doet iedereen weer mee? Bedankt namens
de kinderen.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek begint al weer bijna! Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar
‘vriendschap.’ Op school starten wij op donderdag 4 oktober. Om 14.10 uur laten we dit op het
schoolplein zien aan alle ouders. Bij deze dus een oproep: kom erbij!
Op 19 oktober sluiten we de kinderboekenweek met alle leerlingen op een gezellige manier af.

Wat als er een leerkracht ziek is?
U heeft ongetwijfeld al veel gehoord over het leraren tekort. Ook in onze regio hebben we hiermee
te maken. We merken dit vooral wanneer er leerkrachten uitvallen door bijvoorbeeld ziekte. Bij een
griepgolf zoals vorig schooljaar zullen ook wij problemen kunnen ondervinden. We vinden het
belangrijk dat ouders en verzorgers ook weten hoe dit verloopt en welke afspraken hieraan ten
grondslag liggen. Binnen onze stichting hebben we hiervoor een protocol opgesteld en wordt er veel
over gesproken.
Tijdens de schooldagen wordt onderwijs gegeven aan de leerlingen die op de school staan
ingeschreven. De school is dan verantwoordelijk voor het toezicht op deze leerlingen. Bij lesuitval
tijdens de schooldagen moet de school zorgen voor een adequate opvang van de leerlingen. Ouders
moeten er vanuit kunnen gaan dat de school gedurende de schooldag, ongeacht of de leerlingen les
ontvangen, toezicht houdt. Wanneer er door onvoorziene omstandigheden onverwacht
ziekteverzuim is, zullen de leerlingen de eerste dag zeker niet naar huis worden gestuurd.
1. Bij ziekteverzuim neemt de directie contact op met het mobiliteitscentrum. Zij kijken of er
een vervangende leerkracht beschikbaar is.
2. Het kan voorkomen dat er geen inval leerkracht beschikbaar is. Vorig schooljaar is dit enkele
malen voorgekomen. We kijken dan of we het intern kunnen oplossen. Teamleden wordt
gevraagd extra te werken, indien mogelijk. Directie of IB kan de groep overnemen en

eventuele oud leerkrachten worden gevraagd in te vallen. Ook de inzet van een leraar in
opleiding (LIO) of onderwijsassistent is een optie. Dit is altijd onder de verantwoordelijkheid
van een andere leerkracht.
3. Wanneer dit niet lukt zal de groep de eerste dag zeker niet naar huis worden gestuurd. De
kinderen worden opgesplitst over de andere groepen. Dankzij Snappet en de weektaak
kunnen veel kinderen goed zelfstandig werken. Een ideale situatie is dit natuurlijk niet.
4. Wanneer duidelijk is dat het meer dan een dag gaat duren dat er geen leerkracht beschikbaar
is zal de directie altijd, zo tijdig mogelijk, ouders hierover infomeren. Het kan dan zijn dat er
wordt gevraagd uw zoon of dochter de volgende dag thuis te houden.
5. Wanneer de periode dat de kinderen geen onderwijs krijgen langer duurt, zullen de lesvrije
dagen over meerdere groepen worden verdeeld.
Voordat kinderen thuis blijven, zijn de volgende mogelijkheden voor opvang bekeken:
1. Kunnen er groepen gecombineerd worden?
2. Kunnen de leerlingen over andere groepen verdeeld worden?
3. Kan intern vervanging geregeld worden door het inzetten van vakleerkracht, intern begeleider,
ambulante tijd directie, stagiaire, enz. Alleen LIO-stagiaires en gediplomeerde onderwijsassistenten
mogen zelfstandig de klas draaien onder verantwoordelijkheid van een leerkracht.
Wanneer er een groep thuis moet blijven, wordt daar altijd melding van gedaan bij het collega van
bestuur en aan de inspectie voor het basisonderwijs.
Heeft u vragen hierover, dan horen wij dit graag.

Wij heten van harte welkom…………
Lieke, zij begint in oktober op de Dr. Ariëns Daltonschool. Wij wensen haar veel plezier

Jarigen in oktober
3
7
7
9
13

Djéden
Roan
Lieke
Scott
Nina

gr. 8
gr. 8
gr. 1A
gr. 3
gr. 8

Allemaal een ontzettend fijne verjaardag toegewenst !

18
22
24
26
28

Bregje
Nick
Tom
Meike
Lorenzo

gr. 3
gr. 7
gr. 3
gr. 5
gr. 5

