UIT DE STOKLAND GEKLAPT extra

Beste ouder(s), verzorger(s),
De vorige UDSG is nog maar pas verschenen en er komt al weer een tweede uit. Dat heeft te
maken met verschillende mededelingen die we graag in één bericht aan u willen melden.

Vervanging voor juf Lisanne
Zoals de meesten van u wel weten gaat juf Lisanne de Haan-Loots, juf van groep 1-2A en van
groep 3, op 22 november met zwangerschapsverlof. Wij hebben gezocht naar passende
vervanging, en gevonden! De vervanging wordt door twee personen ingevuld. Yvette Mansveld
vervangt van maandag t/m woensdag o.a. in groep 3 en Daniël Kleijweg vervangt in groep 1-2A
op donderdag en vrijdagochtend. Beide leerkrachten stellen zich aan u voor!

Beste allemaal,
Mijn naam is Yvette Mansveld en vanaf maandag 26 november ga
ik tijdelijk de werkzaamheden van juf Lisanne overnemen, omdat
zij dan met zwangerschapsverlof gaat. Ik ben aanwezig op
maandag, dinsdag en woensdag. Op deze dagen sta ik ’s ochtends
in groep 3 en ’s middags vervang ik in verschillende groepen. Dit
zie ik als een mooie kans om als leerkracht in diverse groepen
ervaring op te doen. Ik heb er super veel zin in! In mijn vrije tijd
spreek ik graag af met vrienden, ga ik bootcampen of een lekker
hapje eten in de stad.
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Nieuwe groep 1
Op maandag 7 januari starten we een nieuwe groep 1 op. Voor deze groep is de sollicitatieronde in volle
gang. Zodra wij weten wie de nieuwe juf of meester zal zijn klimmen we weer in de pen!

Leerlingen vroeg op school
Ongeveer twee jaar geleden zijn we gestart met de inloop ’s ochtends. Dit had tot doel ouders
gemakkelijker de school in de laten lopen. Laagdrempeligheid dus. Ook vonden we dit voor kinderen een
meer vriendelijke manier van de schooldag starten. Met het invoeren van de inloop verviel de
surveillance ’s morgens. Nu zien wij dat er ’s morgens soms al heel vroeg kinderen op het schoolplein
zijn. Wij willen nadrukkelijk vermelden dat er ’s morgens geen surveillance is als de kinderen alleen op
het speelplein zijn.

Fietsen stallen
Vanuit de leerlingenraad kwam het volgende verzoek: willen de ouders de fietsen niet in de
fietsenrekken stallen? Vooral op donderdag is er al te weinig plek voor leerlingen die met de fiets komen
(i.v.m. de gym). Ouders zijn immers zo weer weg na 8:45 uur.

Bekers, jassen, handschoenen, broodtrommels,……..
We hebben er een winkeltje van! Als je de deur van de school binnenkomt , aan de rechterkant hangt de
kapstok vol met jassen, vesten, truien, broeken….. en eronder staat een krat met dure bekers en
broodtrommels, bakjes, handschoenen en wat al niet meer….. Vier weken geleden hebben we aandacht
hiervoor gevraagd en alles opgeruimd en inmiddels is er weer een hele voorraad gevonden spulletjes.
Komt u even kijken of er misschien iets bij zit van uw kind?
Een vriendelijk verzoek dat hieruit voortkomt: wilt u de spullen van uw kind merken? Op die manier is
de eigenaar of eigenaresse namelijk ook op te sporen.

Studiedag
Reminder: a.s. maandag 5 november is het studiedag! De kinderen zijn dan vrij!
De onderwerpen waarmee wij die dag aan de slag gaan:
 Muziekonderwijs
 Legoleague
 Cultuuronderwijs
Tot zover de mededelingen.
Met vriendelijke groet,
Marianne van Lent
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