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Vertrek juf Maria en juf Doycke
Juf Maria
Na een best pittige start, kunnen we gelukkig melden dat het heel goed gaat met Sarah, de
dochter van juf Maria en haar man. Dat de geboorte van een kind en het daarmee worden van
ouders een hele bijzondere gebeurtenis is die je leven totaal veranderd, hoeven we natuurlijk
niet uit te leggen. Ook juf Maria heeft dit zo ervaren en dit heeft haar doen besluiten om te
stoppen met werken zodat zij zich volledig kan richten op de verzorging, opvoeding en het
opgroeien van haar kindje. Wat zullen we juf Maria missen,
maar wat gunnen wij haar een mooie tijd met haar dochter.
Voor groep 1b betekent dit dat juf Maria niet meer terug zal
komen voor de groep, gelukkig kan juf Leonie tot de
zomervakantie bij ons op school blijven werken en zal er wat
dat betreft voor de kinderen dus niets veranderen. Juf Maria
denkt nog na over de manier waarop ze afscheid wil nemen
van de kinderen.
Juf Doycke
Ook juf Doycke heeft, na lang twijfelen, besloten om
volgend jaar niet meer bij ons op De Mare te blijven werken.
Een lastig besluit aangezien ze De Mare wel een hele fijn
plek vindt, maar ze is toe aan een andere en nieuwe
uitdaging. Deze heeft ze gevonden op het Groene Hart
Lyceum. Hier gaat ze vanaf komend schooljaar aan de slag als leerkracht taal en rekenen voor de
brugklassen. Wij wensen haar ontzettend veel plezier en succes op haar nieuwe werkplek. Wat
zullen we haar gaan missen.
Wanneer verzorgen wij vanuit school thuisonderwijs!
Het lijkt al de normaalste zaak van de wereld dat vanuit school er onderwijs op afstand gegeven
wordt. En dit is niet iets dat er even makkelijk tussendoor gaat. Het vraagt echt veel van de
leerkrachten om de aandacht voor de klas te hebben en voor de kinderen die thuis zijn. Daarom
een paar regels over thuisonderwijs.
School verzorgt thuisonderwijs alleen als een leerling in quarantaine zit in verband met corona.
Dus is een kind zelf besmet, of moet het thuis blijven omdat een gezinslid besmet is, dan volgt
de mogelijkheid tot thuisonderwijs.
Natuurlijk ook als de hele klas of een deel van de klas in quarantaine moet. maar het
belangrijkste richtpunt is het in quarantaine zijn.

Schoolreis, kamp groep 8 en sportdag
De leden van de sportdag en de schoolreiscommissie zijn hard aan het
nadenken om dit schooljaar een schoolreis en een sportieve dag te
regelen. De uitdaging ligt er om dit zo veilig mogelijk en in Alphen te
organiseren. Voor de groepen 8 wordt er ook bekeken wat er mogelijk
is qua kamp of alternatieven hiervoor. We hopen zsm na de
meivakantie hier meer informatie over te kunnen geven.
Belangrijke data:
17 mei
18 mei
24 mei
1 juni
4 juni
17 juni

Eerste schooldag na de meivakantie.
MR-vergadering
Vrij in verband met Pinksteren
Schoolcommissievergadering
Studiedag team (alle kinderen zijn vrij)
Fietskeuring groep 7 en 8 ivm praktisch verkeersexamen

