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WEEKBULLETIN

Geen vervanging…. kinderen
naar huis?
Het probleem met het vinden van (inval)leerkrachten is
nijpend. Ik schreef vorige week in het weekbulletin: "trots
dat er nog geen kinderen thuis zijn geweest". Helaas
haalden deze woorden mij in en is dat afgelopen maandag
toch gebeurd met de kinderen uit groep 4.
Deze beslissing vond ik erg moeilijk en ik heb er slecht van
geslapen, maar er was geen andere oplossing. We konden
echt geen 2 groepen over de andere klassen verdelen.
Voor u als ouder van groep 4 was dit mogelijk een
probleem, dat begrijp ik heel goed. Om op zondag avond
om 21:15 uur nog opvang te moeten
regelen voor uw kind valt niet mee.
Kijkend naar deze landelijke
problematiek is dit op korte termijn
nog niet opgelost. Niet alleen
Brukelum heeft hier mee te kampen,
dat zult u ongetwijfeld opgemerkt hebben. Menige krant,
actualiteitenprogramma en talkshow besteedden hier de
afgelopen weken veelvuldig aandacht aan. Ik moet u
daarom voorbereiden dat dit dus helaas in de toekomst
vaker kan voorkomen. We doen enorm ons best het via
invalpool of intern op te lossen, maar ook wij staan af en
toe met de rug tegen de muur. Daar vragen wij uw begrip
voor.
Ik wil u daarom vragen om in ieder geval een backup/opvang voor uw kind uit voorzorg te regelen. In het
allervervelendste geval (stel dat een van de leerkrachten of
de geplande invaller ’s nachts ziek wordt) kan dat pas in de
ochtend zijn.
Mocht dit echt niet lukken, dan verwacht ik u met het kind
op school om samen met mij te zoeken naar een oplossing.
We zullen dit altijd via de mail met u communiceren of via
Klasbord. Daarnaast zullen we ook een appje sturen naar
de klassenouder, zodat zij/hij dan een bericht kan zetten
op de groepsapp van ouders.
Met vriendelijke groet,
juffrouw Barbara

Studiedag
Vandaag hebben de leerkrachten zich o.a. over De
Cultuurloper en analyses van de Citoresultaten gebogen.

Streetwise
U heeft via een folder
informatie gekregen over
de inhoud van de dag.
Hieronder ziet u het
tijdschema.
• Groep 1/2: Toet toet in de speelzaal de ochtend.
• Groep 3: Blik en Klik in de gymzaal aan de Jan
van Rixtelstraat van 8:45–10:30 uur
• Groep 4: Blik en Klik in de gymzaal aan de Jan
van Rixtelstraat van 10:30-12:00 uur
• Groep 5: Hallo auto op straat (Broekelingstraat)
van 8:45-10:30 uur
• Groep 6: Hallo auto op straat (Broekelingstraat)
van 10:30-12:00 uur
• Groep 7: Trapvaardig op de speelplaats van
8.45-10.30 uur
•
Groep 8: Trapvaardig op de speelplaats van
10:30-12:00 uur
De mensen van Streetwise brengen alle materialen mee.

Personeel:

Groep 3:
Juf Heidi zal na de meivakantie weer haar volledige uren
komen werken. De enige beperking die ze nog heeft is het
geven van gymles. Hiervoor komt nog een oplossing.
Juf Dinyla zal tot de zomervakantie op maandag blijven.
Juf Dannie bedanken we voor haar inzet tijdens de
afwezigheid van juf Heidi.
Groep 4:
Na de meivakantie gaat juf Lieke op een andere school
werken. Zij heeft veel geleerd van de langdurige
vervanging en heeft dit met plezier gedaan. Het is tijd nu
om weer ervaring op te doen op een andere school. De
nieuwe juf voor groep 4 is dan Nicol te Boekhorst, ze werkt
voorlopig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op
woensdag komt meester Humphrey.
Groep 5:
Juf Jessica zal tot de zomervakantie op dinsdag werken.
Groep 8:
Meester Humphrey zal tot de zomervakantie op maandag
werken.
Wij zijn voor de komende weken goed gefaciliteerd door
de vervangerspool, dat is fijn.

Schoolplein delen
De vogeltjes fluiten. Horen jullie ook de lokroep van de
leerlingen van de andere bouw? Kom eens een kijkje
nemen in hun territorium op donderdag 11 april.

Eindcito groep 8
Nog iets minder dan een week en dan buigen de leerlingen
van groep 8 zich 3 ochtenden over de Eindtoets van Cito.
Wij wensen hen veel succes.

Koningsdans
Het ontbijt slaan we over, maar
aan een dansje willen wij ons wel
wagen. Vrijdagochtend gaan we
met zijn allen ons beste beentje
voorzetten op de dansvloer.

Geslaagd
Alle kinderen van groep 8 zijn geslaagd en hebben een
Marietje Kesselsdiploma gekregen. Ze hebben de
afgelopen maanden gewerkt aan hun weerbaarheid in
geval van machtsmisbruik. Denk daarbij aan bijvoorbeeld
aan groepsdruk, (cyber)pesten en (internet)misbruik.

Bericht van uw verslaggever
Jarenlang al ben ik – juffrouw Hetty - vaste verslaggever
van het weekbulletin, een taak die ik altijd met veel plezier
uitvoer. Door mijn ziekte hebben juffrouw Paula van de
administratie en juffrouw Barbara de laatste maanden de
inhoud verzorgd waarvoor ik ze hartelijk dank. Vanaf deze
week vloeit het merendeel van de teksten weer uit mijn
pen; wacht, ik zal het moderniseren, uit mijn toetsenbord.

Jarigen
11 april
17 april

Eline Boons
Sofie Barenbrug

Workshop fabel schrijven en
illustreren ingezonden bericht
KennisFabriek Workshop fabelschrijven & illustreren
Wanneer: Woensdag 22 mei 14.00 - 16.00 uur
Waar: Dorpshuis Lieshout Grotenhof 2
Voor wie: voor iedereen van 8 t/m 23 jaar
Kosten: toegang gratis
aanmelden is noodzakelijk via
www.bibliotheeklagebeemden.nl Kinderboekenschrijfster
Wat houdt het in:
Inge Dümpel en illustrator Frank Sobat zijn de makers van
Kantjil en Vos vertellingen. Ze vertellen over hun boek,
over fabelwezens en over hun Indonesische roots. Ze
geven een paar schrijf- en tekengeheimen prijs, waarna je
zelf hiermee aan de slag gaat. Met de hulp van Inge en
Frank schrijf je zelf een fantasieverhaal en maak je daarbij
je eigen illustraties. Je gaat dus met je eigen miniboek naar
huis

