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Beste ouders,
In deze nieuwsbrief van de directie vindt u informatie over :
-

Belangrijke data
Personeelszaken
MR
Directie
Gymlessen
De Gezonde school….

Belangrijke data
Vrijdag 26 mei trouwt juf Leanne. De kinderen van de groepen 6,7 en 8 hebben al een
uitnodiging ontvangen. We wensen hen natuurlijk een fantastische dag toe en heel veel
geluk samen.
Het lijkt nog ver weg, maar het schoolkamp voor de groepen 7 en 8 komt al weer snel
dichterbij. Van 12 t/m 16 juni gaan we traditioneel naar Hattem. Het belooft ook deze
keer weer een leuk, attractief kamp te worden!
Personeelszaken
Juf Leanne zal vanaf juni weer op maandag en vrijdag volledig les geven aan groep 6/7.
Op dinsdag en donderdag blijft ze ondersteunend in de groepen 6/7 en 7/8.
Juf Lucie is gelukkig ook weer begonnen met ondersteunende werkzaamheden.
We zijn intussen druk bezig met de formatie voor komend schooljaar. In week 23
(5 t/m 9 juni) ontvangt u hierover een aparte nieuwsbrief.
MR
In de MR zijn 2 leden van de oudergeleding aftredend en niet herkiesbaar.
Als er ouders zijn die interesse hebben of informatie willen, kunnen ze terecht bij de
voorzitter van de MR, Marjan de Groene. M.deGroene@alphascholengroep.nl

Directie
Telefonische bereikbaarheid : 0630871781
E-mail : D.Bakker@alphascholengroep.nl
Gymlessen
Leerkrachten die gymles geven moeten hiertoe bevoegd zijn. Vroeger zat dat
automatisch bij de opleiding. Tegenwoordig moet je hiervoor een aparte nascholing
volgen. Vaak merken we dat invallers de gymbevoegdheid nog niet hebben en dan geen
gymles mogen geven.
Om medische redenen mag op dit moment ook juf Nathalie geen gym geven.
We proberen steeds met creatieve oplossingen de leerlingen toch aan voldoende gym
uren te laten komen.
De GEZONDE school in een UITDAGENDE leeromgeving met ONDERWIJS OP
MAAT
Zoals tijdens de ouderavond in februari aangekondigd zijn we aan het werk om de
Hoeksteen het vignet Gezonde School te kunnen geven. De aanvraag is vrijwel rond, we
hopen dat we voldoen aan de criteria om dit vignet nog dit schooljaar te kunnen
ontvangen.
In de groepen zijn we lessen aan het uitproberen van de nieuwe rekenmethode. We
willen met ingang van het nieuwe schooljaar hiermee aan de slag gaan. Alle Alpha
scholen stappen nog voor de zomervakantie over naar een andere ICT aanbieder. Deze
heeft ook een inventarisatie gemaakt van de aanwezige hardware op school en de
benodigde aanpassingen op ICT en hardware gebied.
Met vriendelijke groet,
David Bakker
directeur C.B.S. de Hoeksteen

