Nieuwsbrief no. 9 05-04-2019
SAMEN VOORUIT >>>

Babyboom op de PJS zet zich voort.
Dit schooljaar is Rachel de trotse moeder geworden
van Jidde. Dit is al eerder met haar groep
gecommuniceerd maar nog niet in de nieuwsbrief.
Zoals u kunt zien een heerlijk jongetje die voortvarend
groeit.
Half mei gaat juf Sara met verlof. Wie haar zal gaan
vervangen is op dit moment nog niet helemaal
duidelijk. Begin mei gaat juf Yvonne Klanker met verlof.
Juf Stephanie zal tot aan de zomervakantie fulltime de
lessen aan groep 4 gaan verzorgen.
Ook juf Eelkje heeft vorige week kenbaar gemaakt dat
zij in verwachting is. Haar verlof zal ingaan met ingang
van de zomervakantie.

Kunst en vliegwerk
U leest vast in de media hoe lastig het is voor scholen om bij ziekte vervanging te vinden.
Vandaag staat het opheffen van een groep op een school in Haarlem uitgebreid in de pers.
Met veel kunst en vliegwerk en of geluk lijken wij de dans nog te ontspringen. Ook wij zien dat
er eigenlijk geen invallers te vinden zijn bij ziekte of uitval van een collega. Dit betekent soms
dat leerkrachten te lang doorwerken of te snel het werk hervatten.
• Gelukkig hebben wij een aantal collega’s die de mogelijkheid hebben om soms wat
extra te werken.
• Gelukkig dat we een aantal oud collega’s hebben die soms nog kunnen en willen
invallen.
• Gelukkig dat we deze week een ouder hadden in een groep die een ochtend kwam
invallen.
• Gelukkig dat we goede onderwijsassistenten hebben die met wat ondersteuning van
de collega ernaast een groep kunnen opvangen.
• Gelukkig lijkt de griepgolf aan ons voorbij te zijn gegaan dit jaar.
• Gelukkig zien we dat de twee keer dat we dit jaar ouders hebben moeten vragen hun
kind thuis te houden dit met begrip is gedaan!
Laten we hopen dat ons geluk nog even blijft voortduren…..

Gevonden voorwerpen
Bij deze het verzoek aan u allen om in de bibliotheek de komende week te bekijken in hoeverre
er bij de gevonden voorwerpen nog spullen liggen van uw kind(eren). Tot vrijdag blijven de
spullen nog op school, daarna zullen deze naar de kringloop gebracht worden.

Koffie inloop
De koffie inloop van afgelopen donderdag is bezocht door 7 ouders. We hebben uitvoerig van
gedachten gewisseld over de inloopweken die tot nu toe hebben plaatsgevonden. Ook met
het team hebben we dit gedaan. Over het algemeen zijn ouders en leerkrachten zeer te
spreken over deze inloop, daarnaast zijn er wel een aantal zaken waarvan wij denken dat deze
de inloop verbeteren. Deze evaluatie zal resulteren in een aantal aanpassingen welke we eerst
met de werkgroep ouderbetrokkenheid bespreken.
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Voor de laatste inloopweek welke vanaf 2 juni plaatsvindt, willen we 2 punten van aandacht
wel alvast benoemen:
• Heeft u jongere kinderen mee die nog niet op school zitten
dan zijn deze welkom, mits u constateert dat ‘uw jongste’ het
lastig vindt om rustig bij u te blijven zitten en de les verstoort.
• Wilt u er zelf ook voor waken dat u niet in gesprek gaat met
andere ouders tijdens de inloop. Leerkrachten vinden het
soms lastig om ouders hierop aan te spreken.

Jubileumvoorstelling 10 april Zoldertheater
Woensdag zullen de leerlingen van de gr. 1-2a,b,c, gr. 3a,b, gr. 4a en
gr. 4-5b de jubileumvoorstelling van het Zoldertheater gaan
bezoeken in de Geist. Hoe fantastisch dat deze theatermakers uit ons
dorp onze leerlingen hiervoor hebben uitgenodigd.

Vakantierooster 2019-2020
Het vakantierooster van het schooljaar 2019-2020 is terug te vinden
op onze site. Een rooster dat gelijk is voor alle scholen in Langedijk
en ook aansluit bij het voortgezet onderwijs. Door het examenrooster zal de meivakantie
komend jaar van een woensdag tot en met een dinsdag duren!
Wat nog niet bekend is welke studiedagen er volgend schooljaar zijn. Deze worden later dit
jaar nog toegevoegd.

Cake actie
Ik doe mee aan Alpe d’HuZes omdat ik geloof dat wij samen kunnen werken aan een wereld
waarin je niet meer doodgaat aan kanker, wil jij mij steunen?
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/s/707/837/
Via bovenstaande link kan er nog steeds gedoneerd worden om mij te steunen! Zodat we
met een prachtig bedrag de berg op kunnen.
Ook de cake actie is nog steeds in volle gang! Ondertussen zit ik op bijna 350 cakes! Met
dank aan vele van jullie!
Wil je meer info! Bel of mail gerust.
Sportieve groet,
Carolien Visser - Groot
(Moeder van Gijs groep 5, Imke groep 3 en Noor groep 2)
cegroot@hotmail.com
0612721444
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Vanuit parochie St. Jan de Doper
Jezus leeft!
Wil je weten wat er met Jezus en Zijn vrienden gebeurd is?
Kom en Zie!
Neem je vriendje/vriendinnetje mee!
Wij zullen samen naar een filmpje kijken,
knutselen, spelen,……..

11 APRIL 2019 Kindermiddag
v.a. 14.00 tot 16.00 u. in Kloosterhof

Vanuit KC de Regenboog
Zondag 14 april. Aanvang 15.30 uur. In K.C. de Regenboog.
Bovenweg 91 Sint Pancras. Thema: Palmpasen. We willen iedereen
van harte uitnodigen voor de peuter en kleuter viering. Het
Palmpasen verhaal in kindertaal is te zien en vast te houden. We
gaan zingen en maken muziek, dus neem je instrumentjes mee!
Na de viering is er koffie, thee en limonade en gaan we de
palmpasenstok versieren. Nieuwsgierig geworden? Van 15.30 tot
16.30 uur zijn jullie van harte welkom. En het is écht voor iedereen!!van 0 tot 100 jaar!!
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