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Vacature en formatie!!!
Na deze week hebben we nog vier schoolweken voor
we met zomervakantie gaan. Helaas hebben we de
vacature nog niet kunnen invullen. We blijven op
zoek naar een collega die inzetbaar is in de groepen 1
t/m 4. Blijf aub de vacature tekst(zie vorige
Weekflits) delen op sociale media. We kunnen echter
niet wachten tot die nieuwe collega er is en gaan nu
aan de slag om te kijken wie er aan welke groep les gaat geven. We hebben
ondanks de vacature ruim voldoende personeel om een goeie formatie te maken!
Zodra de indeling bekend is zullen we u op de hoogte brengen.
Schoolfotograaf
Morgen komt de schoolfotograaf op school. We zijn verheugd dat
dit weer mogelijk is. Op de foto ziet u de achtergrond die de
fotograaf gaat gebruiken. We zullen een groepfoto maken en een
individueel portret van de leerlingen die de AVG vragen in het
ouderportaal ingevuld hebben. Aan het einde van de dag worden er
portretten gemaakt van broertjes en zusjes samen die bij ons op
school zitten.
Geen versoepelingen in het primair onderwijs
Na een persconferentie waarin landelijke
versoepelingen gemeld worden volgt er meestal
nieuws voor de (basis)scholen. Helaas heeft ons
het nieuws bereikt dat de Tweede Kamer heeft
besloten om voorlopig niet met versoepelingen
binnen het PO te komen. Dat zou betekenen dat
we de huidige maatregelen moeten behouden tot
minimaal 30 juni, en dus bijna einde schooljaar
(meer informatie op de site van de PO raad). Ons bestuur heeft gevraagd om een
inventarisatie te maken van vragen en uitdagingen die we binnen de geldende
maatregelen tegen zullen komen richting het einde van het schooljaar. Als we dit
in kaart hebben, gaat het bestuur onderzoeken (ook in overleg met de GGD en
de andere besturen) of we mogelijk wat bestuursbesluiten hierin kunnen nemen.

Goed smeren tijdens de zonnige dagen
Tijdens de zonnige dagen spelen we natuurlijk ook buiten.
Vanwege o.a. de leerlingenaantallen in de groepen is het voor
ons niet mogelijk om de leerlingen in te smeren. Leerlingen die
zelf kunnen smeren kunnen een flesje zonnebrand in hun tas
doen en dit zelf doen. Er is ook zonnebrand te koop waarbij
één keer smeren per dag voldoende is (bijv. Vision bij het
kruidvat). Het is ook goed om uw kind een pet of hoedje mee te geven.
Bericht van het oudercafé
Maandag is er in de bibliotheek een Oudercafé van
8.45 – 10.00 uur. Annelijn de Ligt van de GGD komt
vertellen over gezond opgroeien. Iedereen is welkom!
Hartelijke groeten, Ilonca Erhardt
Mob. 06-82320102
ierhardt@bibliotheekwaterland.nl

Heeft u al gehoord dat……
➢ We gaan starten met blok 6 van de vreedzame school en dat u in de
bijlage bij deze weekflits de ouder-nieuwsbrief vindt van dit blok?
➢ De rupsen in de boom op onze speelplaats nog niet verdwenen zijn maar
dat er aan gewerkt wordt?
➢ De datum van de sportdag verschoven is naar 30 juni en dat de data
van de Twiskedagen in de volgende weekflits zullen staan?

