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Van de directie
De laatste weken breken aan.
De groepen 8 hebben op maandag 15 juli
de afscheidsmusical en op dinsdag 16 juli
hun afscheidsavond. Daarna zijn de
kinderen van groep 8 vrij.
De laatste schoolweek is er geen Da Vinciles meer en worden de gymnastieklessen niet
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Deze periode op de kalender:
15-7
16-7
18-7

afscheidsmusical gr. 8
afscheidsavond gr. 8
laatste schooldag

Volgende ouderinfo is op 31 augustus 2019.
meer door de vakleerkracht gegeven.

Zieke collega’s
Op dit moment zijn er een aantal collega’s ziek.
Zo hebben we helaas een zieke conciërge. We waren erg geschrokken van het nieuws
dat zij met spoed opgenomen moest worden. Gelukkig gaat het nu weer goed, maar ze
zal moeten gaan herstellen.
Daarnaast is onze administratief medewerker ook herstellende van de gevolgen van haar
operaties uit de afgelopen jaren en eveneens afwezig.
Gelukkig zien we een tweetal leerkrachten weer aan de beterende hand. Zij zullen
volgend schooljaar weer (bijna) helemaal hersteld aan de slag kunnen.
Sommige ouders vroegen mij naar de juf die alweer een jaar geleden ziek geworden is
met een ernstige ziekte. Zij heeft nog altijd een intensieve behandeling gericht op
levensverlenging en maakt het naar omstandigheden goed!
(I.v.m. de AVG hebben we geen namen genoemd.)
Daarnaast hebben twee leerkrachten onbetaald verlof opgenomen in de laatste
schoolweek. Voor ons betekent het ondanks dat de taken van alle zieken zo goed
mogelijk opgevangen worden aan het eind van het schooljaar wel improviseren.
Mocht u dringende zaken hebben en de telefoon wordt niet meteen aangenomen, dan
kunt u altijd mij bellen: 0620409400.

Volgend schooljaar
Alle voorbereidingen zijn in volle gang en wij kunnen u niet via de ouderinfo een
overzicht geven van de teamsamenstelling, omdat de privacywetgeving dat niet toelaat.
Wat wel mogelijk is, is u een brief sturen in welke klas uw kind komt en met welke
leerkracht u volgend schooljaar te maken krijgt.
Wij doen dat niet zoals beloofd dit weekend, maar maandag. We hebben namelijk nog
niet van elke klas de complete indeling besproken en dat hopen we vandaag wel te
kunnen doen.
De eerste schooldag na de zomervakantie is maandag 2 september!
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