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De eerste 5 weken zien er al weer op na 

een fijne lange en warme zomer. We draaien 

inmiddels weer volop. Alle kinderen hebben 

hopelijk ook weer hun ‘draai’ gevonden in de  

nieuwe groep. De eerste gespreksronden zijn 

achter de rug. De Ouderraad hee" gezorgd 

voor een leuke speel/klauter- en ontdektuin 

op het grote plein. En inmiddels hee" de OR 

ook de school in feestelijke sfeer gebracht 

i.v.m. met de Kinderboekenweek. 

Personeel 

Nieuw in de onderbouw verwelkomen we juf 

Doutzen Molenmaker in ons team, een fijne 

,jd gewenst op de SHS.  Onderwijsassistente 

Ellen Hobé hee" 3 weken geleden een nier 

opera,e ondergaan en is hiervan langzaam 

aan het herstellen. Juf Tji3e van der Brug is 

inmiddels begonnen met wekelijks een paar 

uurtjes werkzaamheden op school te doen. 

Beiden een goed herstel toegewenst! Lieke 

van der Veen vervangt de assisten,e uren 

voor het grootste gedeelte. Welkom Lieke. 

Op woensdag vervangt meester Wibrand 

Koster de lesdag van juf Tji3e. Fijn om nog 

een meester in school er bij te hebben! Dan 

verwelkomen we ook enkele stagiaires dit 

schooljaar. In groep 3 is Rixt te vinden. In 

groep 2/3 Shaicha, in groep 1 Sharon, en in 

groep 2 Ilse . Lisanne Breeuwsma is LIO– sta-

giair en zal de 2e hel" van het schooljaar in 

groep 6a gaan lesgeven. We hopen binnen-

kort ook nog enkele stagiaires onderwijs as-

sistent te verwelkomen. 

Studiedagen TLIM 10 en 11 oktober 

Het team hee" er zin in om volgende week 

echt kennis te maken met de pedagogische 

aanpak ‘The Leader in Me’ . Ik stuur een lees-

bijlage mee voor u als ouders. Hopelijk is uw 

interesse inmiddels ook gewekt voor dit on-

derwerp. De kinderen zijn dus aanstaande 

woensdag en donderdag vrij van school. He-

laas valt het midden in de week , maar voor 

deze planning zijn wij a?ankelijk van het CPS 

en hun medewerkers. We hopen op uw 

begrip en zullen u steeds meer gaan infor-

meren over deze schoolontwikkeling. 

Kinderboekenweek 

Een dankbaar thema ‘Vriendschap’. 

De boekenbeurs was een echte     

boekenstart om de KBW mee te    

beginnen. Veel blije gezichten liepen 

terug naar hun lokaal met een stapel-

tje in de hand. Het belang van veel 

lezen op school en thuis kan niet    

genoeg onderstreept worden !!                 

In het kader van de boekenweek is er van-

daag een leuke voorstelling voor de on-

derbouw groepen en zijn er in de week 

voor de herfstvakan,e ook nog enkele 

ac,viteiten. De SHS theaters vallen deze 

keer op wo, do en vrijdag (zie maandroos-

ter) en vormen de afslui,ng van de Kin-

derboekenweek. 

Procedure ziekte vervanging ! 

Helaas zien we nog steeds niet ruim in 

de vervangers. Dus mocht het zo zijn dat 

we bij ziekte van een leerkracht geen ver-

vanging kunnen vinden, dan proberen we 

de volgende procedure te volgen: 

Als we het op ,jd kunnen communiceren 

naar de betreffende ouders: kinderen van 

de betreffende groep vrij geven.  Met op 

,jd bedoelen we “het liefst een dag van 

tevoren maar dit kan ook ‘s ochtends voor 

7.30u zijn” 

Wanneer we het niet op ,jd kunnen com-

municeren naar de betreffende ouders: 

kinderen opvangen voor maximaal een 

dag door groep op te splitsen en te verde-

len over andere groepen.  

Als een groep meerdere dagen vrij hee" 

gehad (groep x) en de betreffende leer-

kracht blij" afwezig voor de rest van de 

week:   “een andere groep vrij geven”. De 

leerkracht van die groep gee" dan les aan 

groep x.   

 

Z.o.z. 
 

G eacht e  oud e r s  /  v e r zorg e r s  

Agenda 
 
 

 

5 okt juf Janet jarig 
 
10 –11 okt Studiedagen 
team 
 
17 okt juf Nina jarig 
 
17, 18 , 19  okt SHS thea-
ters 
 
22-26 okt Herfstvakantie 
 
31 okt luizen controle 
 
7 nov schoonmaakavond. 
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Gymzaal 

U hee" via ‘de omrop’ mee kunnen krijgen 

dat we de gemeente om duidelijkheid vra-

gen t.a.v. de plannen voor onze gymzaal. 

De oorspronkelijke deal was dat Palludara 

zorgt voor sloop en de gemeente voor 

nieuwbouw. De gemeente is vanaf dan ei-

genaar van de nieuwe gymzaal inclusief 

inventaris. Tot die ,jd is de oude gymzaal 

eigendom van Palludara. Het gebouw is 

‘gebouw technisch’ afgeschreven en vol-

doet eigenlijk niet meer aan de eisen. Tot 

nu toe kunnen we in staan voor de veilig-

heid etc. maar dit hee" ook een keer z’n 

eind en dan zal er opnieuw gekeken wor-

den naar eventuele investeringen. Natuur-

lijk is het zolang de gymzaal er nog staat 

fijn dat we zo dichtbij kunnen gymmen.  

Voor de zomer is het nieuwbouwplan bij 

LSC ‘s,l komen te staan’ en wachten 

we sindsdien verder overleg af. In-

tern wordt er bij de gemeente wel 

verder gedacht maar hier willen we 

(school en s,ch,ng) graag bij om ta-

fel zien. Al met al vrees ik dat we 

nog 2 jaar moeten wachten op een 

mooie nieuwe gymzaal. (waar die 

uiteindelijk ook maar terecht komt). 

Wordt vervolgd. 

 

Tot zover de berichten                                      

 

Ludwin Hiemstra 

 


