Riemslootnieuws 729
08-02-2018
Jaargang 17

E-mail: info@obsderiemsloot.nl
tel. nr. 0516 432090
KDV en BSO Dag en Dou email:
roezemoes@dagendou.nl
KDV en BSO Flexkidz email:
kdvappelscha@gmail.com
www.comprix.nl
NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Problematiek vervanging tijdens ziekte
Het is momenteel aan de orde van de dag. Scholen die wanhopig op zoek zijn naar invallers,
parttimers die extra werken, IB/directeuren die extra voor de groepen staan etc. Op de
website www.Lerarentekortisnu.nl is te zien hoeveel kinderen er dagelijks naar huis worden
gestuurd door het tekort of op welke wijze het probleem is opgelost.
Maar soms lukt het ook ons echt niet meer om een oplossing te vinden om een bevoegd
iemand voor de groep te plaatsen. Dan moeten we helaas in overleg met het stafbureau
ervoor kiezen om een groep naar huis te sturen.
We hebben binnen Comprix hier een aantal afspraken over gemaakt en een van deze
afspraken is dat wanneer er een leerkracht langer ziek is en er op geen enkele andere wijze
een bevoegd iemand voor de groep kan staan, de groep voor 1 dag naar huis wordt
gestuurd. Mocht er sprake zijn van een langere afwezigheid en ook hier is geen oplossing te
vinden dan wordt er een andere groep naar huis gestuurd.
Afgelopen week hebben we juf Janneke tijdens haar IB uren voor de groep gezet, maar
vandaag en morgen is er niemand in staat om in te vallen. Vandaag hebben we groep 3 naar
huis moeten sturen tot onze grote spijt en morgen zal groep 1 thuisblijven. Dan zal juf Yda
groep 3 lesgeven.
We proberen de ouders zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te stellen, maar soms lukt dit
pas op het laatste moment.
We zullen in ieder geval er altijd voor zorgen dat er in een klas opvang wordt geboden voor
uw kind, mocht u echt geen andere oplossing kunnen vinden.

Schenking
Wellicht heeft u het in de krant gelezen, maar de school heeft een geweldige schenking
ontvangen van maar liefst € 5000 voor Wetenschap en techniek. Met dit bedrag hebben we
kunnen investeren in materialen, waar we anders nooit geld voor zouden kunnen vrijmaken.
We zijn ongelofelijk blij met deze gift van een anonieme schenker en gaan zeker alle
kinderen kennis laten maken met de beginselen van het programmeren.

groep 2 aan de slag met de Blue Bot
Filmen tijdens de gymles
Alice Kramer gaat een aantal weken de gymlessen verzorgen op school als stage. Hiervoor
moet zij ook video opnames maken voor zichzelf om te kunnen reflecteren op haar eigen
handelen. Deze beelden zullen dus alleen door haar bekeken worden en daarna weer
meteen verwijderd.
Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind eventueel op de film komt tijdens de gymles
dan kunt u dit aangeven bij school door een mail te sturen naar info@obsderiemsloot.nl
Was
Is er ook een ouder die af en toe de was mee naar huis wil nemen?
We hebben een roulatiesysteem, dus het gaat ongeveer om één keer in de 3 weken.
Mocht u belangstelling hebben dan kunt u dit bij juf Jeanette melden.

Broekhangers
Om de matten die bij onze Bluebots horen hangend op te
kunnen bergen, zijn wij op zoek naar broekhangers (zie plaatje).
Wie heeft ze voor ons? U kunt de hangers inleveren bij juf
Jeanette.
Panelouders
Gisteravond zijn de panelouders weer bijeen geweest.
We hebben gesproken over de staking, de invallersproblematiek, gedrag van leerlingen en de keuze
van de school om hierdoor aan de slag te gaan met de Vreedzame school en we hebben stilgestaan
bij de nieuwe privacywet die 25 mei en de gevolgen voor onder andere het maken van foto’s door
ouders tijdens schoolactiviteiten.
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