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In deze nieuwsbrief van de directie vindt u informatie over :
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Vervanging leerkracht bij ziekte
Personeelszaken
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Volgende nieuwsbrief

De Hoeksteen PLUS
Het document “De Hoeksteen PLUS” laat zien waar we op de Hoeksteen voor willen
staan. Deze weken houden we ons nadrukkelijk bezig met onze visie op ICT als
waardevolle toevoeging op onderwijs dat we zoveel mogelijk op maat aan onze kinderen
aan willen bieden. Ook oriënteren we ons op nieuwe methodes, die in samenhang met
ICT kunnen zorgen voor modern, uitdagend onderwijs. In grote lijnen willen we dit in
december in beeld hebben. Op de ouderavond van 19 januari gaan we hier dieper op in.
Een uitnodiging voor deze ouderavond en het programma ontvangt u in de eerste week
na de Kerstvakantie.
Communicatie en ouderbetrokkenheid
Zoals in de vorige directiebrief al vermeld vinden we contact met de ouders en een
laagdrempelige school belangrijk. In november waren er “open” lessen. In december
mogen we samen het Kerstfeest vieren met een hopelijk sfeervolle lichtjestocht.
Zo proberen we elke maand een activiteit te organiseren waar ouders en school elkaar
ontmoeten.
Aanwezigheid directie
Maandagmorgen
Dinsdag
Woensdag
Donderdagmiddag
Telefonische bereikbaarheid : 0630871781
E-mail : D.Bakker@alphascholengroep.nl

Schoolfruit : lekker en gezond

Elke week ontvangen we gratis 3 verschillende
soorten fruit. We zien dit als een gezonde toevoeging op alles
wat de kinderen in de pauzes en tussen de middag meenemen.
We merken dat de kinderen het heerlijk vinden om tussendoor wat extra fruit te kunnen eten.

Vervanging leerkracht bij ziekte
Bij ziekte wordt een leerkracht vervangen. Dat is de laatste tijd nog niet zo gemakkelijk.
Gebonden aan regels van de overheid en een forse terugloop van PABO studenten
worstelen alle scholen hiermee. Binnenkort ontvangt u een brief van het bestuur van Alpha
Scholengroep, gericht aan alle ouders van onze scholen. Daarin zullen ze de oorzaken van
de problemen bij vervangingen of vacatures zo duidelijk mogelijk uitleggen en ook de
afspraken die we gemaakt hebben om toch zo goed mogelijk de kinderen op te vangen bij
ziekte van een leerkracht.
Personeelszaken
Juf Leanne is helaas voorlopig nog niet in staat om haar lesgevende taken weer op te
pakken. Wel ondersteunt ze de groepen zoveel mogelijk. Meester René blijft haar dus ook na
de Kerstvakantie vervangen. Juf Annemarie gaat vanaf 9 december met
zwangerschapsverlof.
Aansluitend neemt ze daarna ouderschapsverlof op. We wensen haar natuurlijk alle goeds
toe in de laatste weken van haar zwangerschap.
De invulling van haar vervanging was dus ook nog niet zo gemakkelijk,
maar zoals het er nu naar uitziet hebben we tot de zomervakantie
een vaste invalster voor haar gevonden. We informeren de ouders
van groep 6/7 hier nog nader over.
MR
De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. Toegevoegd is een lid
uit de vroegere klankbordgroep. In de MR worden zaken besproken op personeelsgebied,
financiën etc. De belangrijkste punten die besproken worden vindt u op de website van de
school. De notulen zijn, desgewenst, voor ouders op school ter inzage.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief van de directie verschijnt in de week van 23 januari.
Met vriendelijke groet,

David Bakker
directeur C.B.S. de Hoeksteen

