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Maandinfo november 2021 
We zijn alweer ruim 2 maanden naar school en tot nu toe hebben we gewoon 
onderwijs kunnen geven.  
Helaas merken we wel dat op het moment dat er een leerkracht ziek wordt, het 
ontzettend moeilijk is om een invaller te regelen. Het komt dus regelmatig voor 
dat we aan u vragen uw kind(eren) thuis te houden.  
 

 
 
 

 
Data november 
vr.  05-11 
 
do. 11-11 
vr.  19-11 
 
ma. 22-11 
do.  25-11 

Studiedag 
Alle kinderen vrij! 
Sint Maarten 
’t Podium: 
playback 
Surprises maken 
MR vergadering Afscheid teamleden 

Na de zomervakantie is Fatma bij ons 
gestart als vrijwilliger bij de kleuters. 
Ze gaat ons echter alweer verlaten, 
aangezien ze een betaalde baan 
heeft gevonden. We wensen haar 
heel veel succes! 
 
Nieuwe teamleden 
Sinds begin september valt Nanda bij 
ons in op de woensdag in groep 7. Zij 
was eigenlijk al gestopt met werken 
binnen het onderwijs, maar wilde 
ons toch nog heel graag helpen, door 
weer een dag in de week weer te 
gaan werken! Welkom en heel veel 
succes!  
 
Wisselingen in de onderbouw 
Al enige tijd is Gitta ziek, hierdoor 
zijn we al vanaf de zomervakantie op 
zoek naar een invaller. Gelukkig 
hebben we de laatste weken op de 
dinsdag een vaste invaller gehad, 
Millicent, maar op de woensdagen 
was het elke keer maar afwachten of 
er iemand beschikbaar zou zijn.  
Deze onzekerheid is voor geen 
enkele groep fijn, maar zeker niet 
voor groep 3, die net begint met 
leren lezen en rekenen.  
Daarom hebben we een interne 
oplossing gevonden. Saskia komt 
terug van pensioen en gaat invallen 
bij groep 1/2 en Barbara en Lian gaan 
groep 3 doen op de donderdag en 
vrijdag. Barbara tot de kerstvakantie 
en Lian vanaf de kerstvakantie.  

 
 
 
 
 
 
 

En zo zal dat na elke vakantie wisselen. 
We blijven echter doorzoeken naar een 
invaller! 
 
Invallers 
Zoals u misschien ook al in de krant 
heeft kunnen lezen, is het tekort aan 
leerkrachten zeer groot. Vacatures 
kunnen niet worden vervuld en 
invallers zijn schaars.  
Ook bij ons op school speelt dit. Bij 
ziekte is het moeilijk om een invaller te 
vinden. Helaas weten we vaak pas op 
het laatste moment of er een vervanger 
beschikbaar is en dus weten we ook op 
het laatste moment of er een groep 
thuis moet blijven. We hopen dat u hier 
begrip voor heeft!  
 
Studiedagen 
Vrijdag 05 november hebben de 
leerkrachten een studiedag en zijn alle 
kinderen vrij! Die dag gaan de 
leerachten op BHV herhalingscursus. 
Noteert u ook alvast maandag14 
februari in uw agenda? Dan is namelijk 
de vierde studiedag van dit schooljaar.  
 
Kerstvakantie 
Zaterdag 25 december start de 
kerstvakantie. Deze duurt t/m zondag 
09 januari 2022. Maandag 10 januari 
verwachten we iedereen weer 
uitgerust op school.  
De vrijdag voor de kerstvakantie (24 
december ) is een margedag en zijn alle 
kinderen al vrij! 
 
 

Jarigen november 
Damian (gr. 7) 
Jim (gr. 4) 
Kaylie (gr. 6) 
Efnan (gr. 8) 
Deaniël (gr. 1/2a) 
Aws (gr. 1/2b) 
Anne (gr. 5) 
Anja (gr. 5) 
Jazz (gr. 8) 
 
Welkom op school! 
Belinay (gr. 1/2b) 
Brajan (gr. 1/2a) 
Anissa (gr. 4) 
Omer (gr. 1/2b) 
 
Data december 
do.  02-12 
wo. 22-12 
do.  23-12 
vr..  24-12 
 
za.  25-12 
 

Sinterklaas 
Kerstmaaltijd 
Kerstviering 
Margedag 
Alle kinderen vrij! 
Kerstvakantie 
 

 


