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Beste meisjes en jongens, beste ouders,
Allereerst wil ik hierbij iedereen het allerbeste
wensen voor een mooi, goed en vooral gezond
2019. Dat het jaar jullie veel mooie momenten en
belevenissen mag brengen.
We zijn het nieuwe jaar goed gestart! Er is dit
jaar geen vuurwerk/ vandalisme geweest op en rondom ons schoolgebouw en daar ben
ik uiteraard heel blij mee.
Juf Mariëtte heeft op 6 januari haar 40-jarig onderwijsjubileum behaald. Gefeliciteerd,
een prachtige prestatie! Zij heeft afgelopen dinsdag voor alle kinderen getrakteerd, dat
was echt heel leuk! ’s Avonds hebben we het met een etentje met het gehele team bij
Italiaans restaurant Da Attilio gevierd. In het bijzijn van haar partner, dochters en
schoonzoon werd het een hele mooie en gezellige avond, die juf Mariëtte dubbel en
dwars verdiend heeft.
Verder is meneer Ward afgelopen week gestart in groep 8, juf Majella in groep 6 en
staat juf Simone vier dagen in de kleutergroep. Vanaf 1 maart zal juf Sanne als duopartner bij juf Majella in groep 6 aansluiten en dan denk ik dat we de bezetting weer
helemaal op orde hebben. Tot die tijd zitten we nog wel met een periode van
vervanging. In de huidige tijd binnen het onderwijs een is dit een groot probleem,
sowieso wegens een lerarentekort en dus ook een structureel tekort aan vervangers.
Voor deze week en komende week was het nog niet extern op te lossen en ben ik
genoodzaakt intern te schuiven met leerkrachten.

Juf Simone zal ik nog twee donderdagen in moeten zetten in groep 6. Dit was even
puzzelen, maar ik ben blij dat iedereen zich inzet voor een zo logisch mogelijke
oplossing. In de kleutergroep wordt het die komende twee donderdagen intern
opgevangen met extra inzet van teamleden en LIO-stagiaires. Vanaf 21 januari hebben
we in afstemming met Phoenix, de invallersorganisatie binnen INOS, een structurele
oplossing tot aan 1 maart voor de vervanging in groep 6. De komende vier woensdagen
staat juf Simone in groep 6. De kleuters zijn vrij op woensdag, dus kunnen we juf
Simone goed inzetten in groep 6. Vanaf woensdag 16 januari start juf Nicole Vervloet
als invalster in de groep. De woensdagen tot 1 februari doet ze dit samen met juf
Simone. Vervolgens zullen tussen 1 februari en 1 maart juf Majella en juf Nicole als duo
partners samen groep 6 lesgeven. De ouders van de betreffende groepen 1-2 en 6 zijn
hierover afgelopen woensdag al per mail geïnformeerd.
Binnenkort wordt er een traplift geïnstalleerd in de trapopgang van de voorschool van
Kober naar groep 8 toe. Dat is van tijdelijke aard tot aan de zomervakantie, vanwege het
feit dat een leerling uit groep 8 medio januari een heupoperatie zal ondergaan en
vervolgens enige tijd in een rolstoel zal komen te zitten. Op deze wijze kan hij boven in
het lokaal van groep 8
komen. Stichting Breedsaam,
de eigenaar van het gebouw,
heeft bijgedragen aan de
totstandkoming van dit
traject en daar ben ik ze
uiteraard dankbaar voor.
Volgende week is er weer een nieuwsbrief. Daarna gaat de tweewekelijkse cyclus weer
gewoon in. Dat was het weer voor deze keer, tot de volgende nieuwsbrief!

Met vriendelijke groet,
Meneer Johan Traa

Van de Ouderraad
Kerst op de Burchtgaarde
Kerstbomen, lichtjes, een kerstman, een
buitenvuurtje en een heus houten chaletje luisterden
de aula en de school op in de donkere dagen voor
kerst. De klap op de vuurpijl was wel
donderdagavond 20 december; elke klas feestelijk
versiert en menig haardvuur knisperde op de
digiborden, prachtige hapjes, heerlijke toetjes en
geurende soep. De gekleurdheid van de
Burchtgaarde zinderde door de gangen. De druk
bezochte afsluiting liet ook de ouders proeven van al
dit lekkers en proosten op een goed en liefdevol
2019! Het gedurfde zingen van Meneer Johan onderstreepte deze wens nog eens.
Wij kijken, als ouderraad, met trots en plezier terug op deze kersttijd en willen op deze plaats alle
extra handjes voor op- en afbouw bedanken, dus Dennis, Jasper, Joeri, Sandy, Judith, Lotte, Nico,
Inge, Patricia, Majella, Evelien en Esther; BEDANKT!

De eerstvolgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 18 januari 2019!

