Nieuwsbrief 8 – 2018/2019

Voorwoord

Beste meisjes en jongens, beste ouders,
December is altijd een drukke maand in onderwijsland. De kinderen hebben hun rapport
gekregen, de ouderavonden zitten er weer op. En we hebben natuurlijk weer een prachtige
Sinterklaastijd achter de rug. Sint kwam zowaar op een soort van riksja naar De Burchtgaarde
toe! En zijn Pieten….die waren de weg kwijt. Zaten bij winkelcentrum de Burcht in plaats van op
De Burchtgaarde. Sjonge jonge. Gelukkig kon de meneer van De Jumbo ze de weg wijzen naar
onze school. Op het prachtige podium heeft Sint met de peuters en kleuters gesproken. En ook
in de groepen 3-4-5 is hij langs geweest. Ik wil de Sinterklaascommissie, bestaande uit OR- en
teamleden, hartelijk danken voor hun inzet en enthousiasme om er ook dit jaar weer een waar
feest van te maken.
Nu gaan we ons klaarmaken voor Kerst. Vandaag wordt het podium
omgetoverd in winterse sferen en gaan we de komende twee weken
aandacht besteden aan Kerstmis. Ook dat belooft weer een mooi
feest te worden. Meer informatie hierover verderop in deze
nieuwsbrief.
Wat betreft de invulling van de twee vacatures in de groepen 6 en 8 kan ik hierbij aangeven dat
de vacature voor groep 8 bijna zo goed als zeker ingevuld is. Echter het definitieve uitsluitsel
heb ik nog niet. Dat hoop ik komende week wel te krijgen. Zodra ik het definitieve akkoord heb,
zal ik dit direct met betreffende ouders communiceren.
De vacature voor groep 6 is nog niet ingevuld. Het lerarentekort waar in het afgelopen jaar zo
vaak over gesproken is in de landelijke politiek, is waarheid geworden. Er zijn bijna geen
leerkrachten voor het basisonderwijs te vinden. Triest maar waar. De vacature heeft drie weken
uitgestaan. Zowel intern voor alle INOS-scholen, bij de vervangerspool van Phoenix (INOS) en
ook extern. Daar is nagenoeg geen reactie op gekomen. Hij is afgelopen week verlengd tot 18
december. Dat is de uiterste reactiedatum.

Wat betekent dat ik hopelijk nog kort voor de Kerstvakantie uitsluitsel kan geven. Ondertussen
ben ik al wel aan het bekijken wat er intern voor mogelijkheden zijn om tot een goede
structurele oplossing te komen. Dit houd ik achter de hand, mochten er opnieuw geen reacties
komen. Ook voor deze vacature geldt: zodra ik definitief meer weet zal ik alle betrokken hiervan
op de hoogte brengen.
De schoolapp is weer in de lucht. Hier heeft juffrouw Monique de afgelopen tijd veel energie in
gestoken. We zijn blij dat dit communicatiemiddel weer tot onze beschikking staat. Vooral voor
ziekmeldingen en het uitzetten van pushberichten is het een prettig medium.
We hebben gisteren samen met de teams van De Rosmolen en Jacinta een interessante
studiedag gehad. Twee thema’s kwamen aan de orde. Rekenproblemen bij kinderen en hoe hier
mee om te gaan. En het geven van feedback aan elkaar als teamleden. We kijken terug op een
zinvolle dag.
Dat was het weer voor deze keer, tot de volgende nieuwsbrief.
Groeten van meneer Johan.

Foute kersttruiendag
Op vrijdag 14 december aanstaande is het landelijk foute kersttruiendag. Een aantal collega’s op
De Burchtgaarde heeft bedacht dat het natuurlijk superleuk is om met z’n allen met een mooie,
aparte of gekke kersttrui naar school te komen. Het is natuurlijk niet verplicht, maar het zal wel
een heel leuk gezicht zijn! Dus heb je zelf een leuke of gekke kersttrui, of kun jij heel goed
met slingers en ballen een oude trui versieren als een te gekke kersttrui (want je
hoeft echt niks te kopen om er toch super kerstachtig uit te zien!) doe deze trui dan aan op 14
december!

De eerstvolgende nieuwsbrief komt op donderdag 20 december

