Nieuwsbrief 8

December 2019

Laatste nieuwsbrief van het schooljaar
Na een rustige en gezellige kerstviering, de oliebollen van
vandaag en een opgeruimde school is het vakantie! Hieronder
vindt u nog een aantal items om te lezen. Het hele team van De
Mare wenst u goede dagen toe en ziet graag de kinderen weer
terug op maandag 6 januari 2020!
Aandacht voor goed gedrag
In de laatste teamvergaderingen hebben we met al het personeel gesproken over welke
verwachtingen wij van elkaar en van de kinderen hebben over de omgang met elkaar. Naar
aanleiding daarvan willen we duidelijker maken wat belangrijke afspraken zijn in de school.
De 3 afspraken die we gaan hanteren zijn als volgt:
1. Praat op een rustige en vriendelijke manier, dan werken we met plezier.
2. We doen elkaar geen pijn, want dan voelen we ons allemaal fijn.
3. Wees zuinig op het materiaal, het is van ons allemaal.
Na de kerstvakantie gaan we deze afspraken introduceren in alle klassen!
Invalperikelen
Vorige week hebben we 3 groepen moeten berichten dat er invallers voor de groep staan.
In groep 1-2b is juf Marlize al enige tijd uitgevallen en is juf Ans ziek geworden. Daarom hebben
er 3 verschillende leerkrachten voor deze groep gestaan. In groep 6-8 op de Meteoorlaan is juf
Irene ziek. Juf Cora neemt een aantal dagen over en de donderdagen hebben we daar een
invaller.
Juf Lauriènne is natuurlijk aan het reïntegreren en dat gaat heel goed. Gelukkig staat juf Anni
naast haar.
In groep 4a is juf Doycke door de griep geveld geweest. Die woensdag heeft juf Caroline de
groep overgenomen en donderdag heeft meester Bas daar ingevallen.
Dan is er een onderwijsassistent met zwangerschapsverlof en zijn 2 onderwijsassistenten ziek.
Daar is de inval helaas niet helemaal rond. Gelukkig lijkt ook daar een oplossing te komen, naast
de nieuwe onderwijsassistent die al aangenomen is.
En nu is juf Marjolijn van groep 6a ook uitgevallen. Ook hiervoor is het weer gelukt om alle
dagen op een goede manier ingevuld te krijgen. Al dreigde het voor maandagmiddag bijna niet
rond te komen.
U leest zo al dat het een hele puzzel is om alles telkens weer rond te krijgen. De invalpoule
helpt daarbij en ook de extra inzet die de eigen leerkrachten doen is hard nodig.
En het is wel een dagelijkse zorg om goed onderwijs te blijven bieden en de klassen op een
goede manier bemenst te krijgen.

En het kost iedereen best heel veel. We moeten zuinig zijn op de leerkrachten en daarom
moeten we telkens afwegen waar we verstandig aan doen. Zo nu en dan moeten wij het uiterste
middel gebruiken en dat is dat we dan een lesdag moeten laten uitvallen. En wij merken dat u
als ouders onze strijd ook ziet en er begrip voor heeft.
AGENDA
Maandag 6 januari
Woensdag 8 januari
Maandag 13 januari
Dinsdag 14 januari
Woensdag 15 januari
Donderdag 2 april
Donderdag 18 juni

De eerste schooldag van het nieuwe jaar!
“Samen in de groep” 1-2b en 1-2e
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
MR-vergadering
“Samen in de groep” 1-2a en 1-2d
Afsluiting projectweken.
Studiedag, alle kinderen zijn vrij

Informatie van externen
Beste ouders en kinderen van basis- en voortgezet onderwijsscholen,
De afgelopen week heeft de politie een fietsverlichtingscontrole gedaan, waarbij nog een hoop
fietsers zonder licht reden.
Extra reden om deze decemberactie bij jullie onder de aandacht te brengen.
De actie vindt plaats in de gratis bewaakte stalling van Biesieklette aan het Fossapad in Alphen aan
den Rijn.

