NIEUWSBRIEF 8

Belangrijke data:
Vrijdag 27 april
Maandag 30 april t/m vrijdag 4 mei
Donderdag 10 mei
Vrijdag 11 mei
Zondag 13 mei
Zondag 20 mei en Maandag 21 mei
Dinsdag 22 mei
Maandag 18 juni

25-4-2018

Koningsdag, alle leerlingen vrij van school
Meivakantie
Hemelvaartsdag, alle leerlingen vrij van school
Alle leerlingen vrij van school
Moederdag
Pinksteren, alle leerlingen vrij van school
Alle leerlingen vrij van school
Schoolreisje groep 1 t/m 6

Schoolfruit.
Vrijdag 20 april hebben we voor de laatste dag genoten van het
schoolfruit dat ons gratis aangeboden werd door EU schoolfruit. De
kinderen hebben kunnen proeven en genieten van verschillende soorten
groente en fruit. Vooral de sinaasappelen, meloen en ananas waren erg
in trek.
Wij gaan op school nu op deze gezonde toer verder. De dagen waarop er alleen fruit gegeten wordt (en iets
gedronken natuurlijk) zijn de dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Dit geldt voor de groepen 1 t/m 8.
Groene vingers gezocht.
De plataan op het schoolplein bij de kleuters heeft dringend een snoeibeurt nodig. Welke vader of
moeder, opa of oma heeft groene vingers en kan de mooie boom een snoeibeurt geven? We horen het
graag.

Invalperikelen
Het zal veel ouders niet ontgaan zijn dat we steeds vaker te maken krijgen met het ontbreken van
invalleerkrachten. Daar is geen pijl op te trekken. Bij een invalverzoek dat al wat langer bekend is, kan het toch
voorkomen dat alle beschikbare hulp al is ingezet, terwijl bij een onverwacht verzoek soms toch een
invalleerkracht beschikbaar is. Ziekte en andere redenen van verlof laten zich toch maar lastig voorspellen.
Bovendien kunnen we pas een aanvraag indienen op het moment dat we zeker weten dat het nodig is, dus lang
vooruitplannen is niet mogelijk.
In groep 1 hebben we in de achterliggende weken meerder malen met kunst en vliegwerk de inval kunnen
regelen, soms ook door onderling te ruilen om te voorkomen dat er te veel verschillende mensen in een groep
zouden staan. Ondanks dat hebben we ook vrij moeten geven, tot onze spijt, want dat doen we niet graag.
Groepen verdelen over andere groepen, veroorzaakt veel onrust en betekent daarbij ook dat het onderwijs in
meerdere groepen dan niet naar behoren kan worden gegeven. Altijd een lastig dilemma, dat zeker!
Deze week was er weer geen inval beschikbaar. Dat wisten we afgelopen vrijdag kort voor 12.00 uur. Dan moet
er snel gehandeld worden. Om te voorkomen dat steeds dezelfde groep thuis moet blijven hebben toen we
besloten dat juf Monique op maandag naar groep 1 zou gaan (zij is immers een van de 2 juffen van deze groep)
en dat groep 6/7 die dag vrij zouden krijgen. De kinderen van 6/7 vonden het niet zo erg, wij wel.
Omdat dinsdag en woensdag deze week voor de groepen 1 t/m 4 beide een halve dag zou zijn, hebben we
besloten het voor die dagen intern te bemensen. Dat kan doordat juf Joyce met groep 1 start en dat in de loop
van de ochtend groep 1 en 2 samengevoegd worden bij juf Jonna. Opnieuw een noodmaatregel …..

Nog even voor alle duidelijkheid. Mocht uw kind, door invalomstandigheden, vrij krijgen dan krijgt u daarvan, als
we het op tijd weten, schriftelijk bericht. Bij een onverwachte situatie proberen we zo bijtijds mogelijk te
bellen. Dat kan echt op het laatste moment zijn, omdat we soms pas ’s ochtend te horen krijgen of er wel of
geen inval beschikbaar is.
We krijgen gelukkig begrip voor de maatregelen die we moeten nemen, dank u wel daarvoor.
We maken ons wel zorgen over de toekomst. Nu gaat het nog om invalkrachten (met heel veel waardering voor
het werk dat zij verrichten, maar er zijn er niet genoeg), straks kan het gaan om de invulling van de vacatures.
We moeten er toch niet aan denken dat we straks groepen hebben waarvoor we geen vaste leerkracht meer
kunnen vinden.
Dus, als u mensen kent met een onderwijsbevoegdheid, geef ze het advies zich bij Bijeen aan te melden als
invalkracht. Op de website van www.bijeen-hoogeveen.nl staat hoe dat kan en zijn bovendien onze vacatures te
vinden.
En als ze twijfelen…. stuur ze gerust langs, we zijn graag bereid ze wat meer te vertellen.
Smeren maar…..
De zonnige tijd is weer aangebroken met alle gevolgen van dien. Blote armen,
blote benen en weer lekker langs het zwembad….. wie wil er nu niet van de zon
genieten.
Maar….. inmiddels weten we dat zonkracht ook zijn schaduwkanten heeft. De
bescherming van de huid is noodzakelijk om nu en later veel kwaad te
voorkomen. En ook in de schaduw is die bescherming van groot belang.
Insmeren met een goed middel moet eigenlijk een gewoonte worden aan het
begin van de dag. Ook als uw kind “gewoon” naar school gaat is het echt geen
overbodige luxe. We vragen u dan ook met klem om daar ’s morgens thuis voor te zorgen. U
kunt uw kind in de tas eventueel nog wat extra lotion meegeven, want herhaald smeren maakt de
bescherming groter. Ook het dragen van een pet of zonnehoedje en een goede zonnebril wordt door de
gezondheidsdienst aangeraden.
Heeft u vragen hierover, we horen het graag van u.
Schoolreisje
Het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 6 is verplaats naar maandag 18 juni in plaats van dinsdag 19 juni.

Geef vrijheid door
Op 4 mei worden in Hollandscheveld de oorlogsslachtoffers herdacht.
De speciale herdenkingsdienst in de NH kerk begint om half 7.Voorganger is ds. L. Kramer.
Mensen die ervoor kiezen deze dienst niet mee te maken wordt verzocht om uiterlijk kwart
over 7 aanwezig te zijn bij het monument op de Brink. Hier zullen basisschoolleerlingen
kransen leggen namens het gemeentebestuur, de Historische Kring en de drie basisscholen.
Dat is ook het moment dat meegebrachte bloemen kunnen worden neergelegd. Daarna start
de stille tocht naar de begraafplaats. Dit gebeurt onder trombegeleiding van leden van
muziekvereniging Juliana de Bazuin. Daar aangekomen zal de stoet langs de door lantaarns aangegeven graven
van oorlogsslachtoffers lopen. Men houdt uiteindelijk stil bij de graven van de omgekomen geallieerde
vliegeniers. Gert Vos van de gemeente Hoogeveen zal een korte toespraak houden. Vervolgens zullen kinderen
van de basisscholen gedichten voordragen. Muziekvereniging Irene zal tussendoor passende muziek spelen. Na
de twee minuten stilte en het Wilhelmus zal de Drentse schrijfster Leny Hamminga een korte overweging
uitspreken.
We hopen op uw aanwezigheid. We nodigen ouders uitdrukkelijk uit hun kinderen mee te nemen naar deze
herdenking.
De commissie 4 mei herdenking Hollandscheveld.

