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FORMATIE 2019-2020
Gisteren heeft u via Schoudercom een brief ontvangen met daarin informatie over de groep van uw
kind voor volgend schooljaar. Ook in de groepen is er door de leerkrachten over gesproken.
Hieronder vindt u het complete plaatje:
Groep 1/2

Juf Marjolein (ma. di.) en juf Astrid (wo. do. vr. )

Groep 3/4

Juf Tessa

Groep 4/5

Juf Suzanne (ma. di. wo. do.) en juf Annemarie (ma.ocht. di.ocht. wo.ocht. vr.)

Groep 6

Juf Chantal (ma. di. wo.) en juf Esmeralda (do. vr.)

Groep 7

Juf Rianne (ma. di. do. vr.) en juf Stefany (wo.)

Groep 8

Juf Clarens

Juf Stefany blijft onderbouwcoördinator en is 1 dag per week verbonden aan groep 1/2. Zij heeft ook
volgend jaar studieverlof vanwege haar studie Master Educational Needs.
Juf Rianne blijft bovenbouwcoördinator. Beiden nemen samen met juf Leontien en juf Anja deel aan
stafvergaderingen waarin schoolontwikkeling, beleid en onderwijsvraagstukken besproken worden.
Juf Leontien is IBer en aanwezig op maandag en dinsdag. Zij ondersteunt de leerkrachten en is
verantwoordelijk voor de uitvoering van de leerlingzorg. Uw eerste aanspreekpunt is de leerkracht,
deze gaat met een hulpvraag naar de IBer. Juf Leontien onderhoudt de contacten met de extern
deskundigen. De ondersteuning die wij bieden staat beschreven in ons School Ondersteuningsplan,
welke u op de website van de school kunt vinden. Voor vragen hierover bent u altijd van harte
welkom.
Ook voor volgend schooljaar heeft st. Acis aan iedere school een volledige formatieplaats
toegevoegd om in de eerste vervanging te kunnen voorzien. Dat biedt ruimte om in elke groep een
collega ter ondersteuning toe te voegen op bepaalde dagdelen, indien er géén collega afwezig is.
Juf Jacqueline zal een deel van deze dagdelen gaan invullen.
Juf Imre blijft met ziekteverlof.

AFSCHEID JUF SARAH
Juf Sarah was het afgelopen jaar op tijdelijke basis aan onze school
verbonden. We vinden het erg jammer om afscheid van haar te nemen,
maar zijn ontzettend blij voor haar dat zij een mooie baan als leerkracht
heeft gevonden op OBS ‘t Kraaienest in Piershil. We wensen haar veel
succes en hopen haar nog eens terug te zien op onze school.
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MAASMUZIEK
Overal in de school wordt geoefend voor de
muziekuitvoering van groep 4/5 samen met
Maasmuziek in De 3 Lelies in Puttershoek, di.
avond 25 juni a.s. om 19.00 uur. Zelfs het kantoor
van juf Anja is niet meer veilig. De klarinettisten
hebben daar hun deel van het muziekstuk o.l.v.
een MaasMuzikante ingestudeerd. Het wordt een
prachtige voorstelling. Verrassend wat kinderen
kunnen leren in een relatief korte tijd.
We verwelkomen dinsdag graag alle ouders en
kinderen uit groep 4/5.
SCHOOLTIJDEN
Zo tegen het eind van het schooljaar merken we dat we allemaal wat slordiger omgaan met de
schooltijden. Graag spreek ik met u af dat we toch proberen om daar ook nu nog steeds alert op te
zijn. De boodschap naar de kinderen moet zijn dat school begint om 8.30 en 13.00 uur. Ouders
hebben dan afscheid genomen. Alleen dan kan de effectieve lestijd optimaal benut worden door de
leerkrachten. Korte boodschappen doorgeven aan de leerkracht kan voor en na schooltijd of via
Schoudercom. Indien u wat langer de tijd nodig heeft om iets te bespreken is het meest handig om
een afspraak te maken met de leerkracht van uw kind.
VRIJWILLIGERS BOUW!
Al een aantal jaar heeft juf Tamara kinderen begeleid met BOUW!, het leesprogramma ter preventie.
Helaas voor ons maar fijn voor haar, heeft zij per direct een baan aangeboden gekregen met uitzicht
op vast werk. Dus wij zijn wederom op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden 1 op 1 te werken
met jonge kinderen. Dat mogen ook grootouders, de buren of andere bekenden zijn. Opgave kan via
de leerkracht van uw kind of bij juf Anja.
TSO 2019-2020
Hartelijk dank indien u de formulieren voor de TSO heeft ingeleverd bij de leerkracht van uw kind.
Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan is het fijn als u dat volgende week doet.
AGENDA
● VakantieBieb is open van 1 juni t/m 31 aug. Zie www.vakantiebieb.nl/jeugd
● Schoolreisjes: 2 juli a.s. gr. 6 en 7, 4 juli gr. 3, 4 en 5 en 5 juli groep 1/2.
● De week van 8 juli derde reguliere gesprekken ronde nav de eindrapporten
● Wo. 10 juli Juffendag
● Ma. 15 juli Musical groep 8
● Do. 18 juli 14.30-15.30 Ouderbedankmiddag. We willen iedereen die ons het afgelopen jaar
geholpen heeft bedanken. We nodigen u graag uit voor koffie/thee en iets lekkers.

