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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Afscheid van juf Annette
Op woensdag 29 januari komt Annette nog op school om afscheid te nemen van haar groep en van
school. Haar afscheid kwam natuurlijk heel onverwacht en snel en we willen hier als school nog wel
even bij stilstaan.
We willen natuurlijk ook ouders de gelegenheid bieden om haar nog even een hand te kunnen
schudden en daarom zijn alle ouders die dit graag willen van harte welkom op 29 januari om 12.15
uur om in het lokaal van groep 2/3 Annette even de hand te schudden. Annette zou dit zeer op prijs
stellen.
Nieuwe look
Onze school heeft in de tussenruimtes al een hele nieuwe look gekregen. Afgelopen week zijn ook de
tafels neergezet en ziet het er al heel anders uit. Binnenkort zullen er lampen opgehangen worden en
zal het nog mooier worden. U bent van harte welkom om eens een kijkje te nemen. Wij vinden het
erg mooi in ieder geval.
Margedag
Op 31 januari gaat de margedag voor groep 1, 2 en 3 wel door zoals al eerder bekend was. Dus 31
januari hebben de kinderen van groep 1 t/m 3 WEL vrij.

Om toch op een positieve manier aandacht te vragen voor het lerarentekort willen wij op donderdag
30 januari de school openstellen voor mensen die serieus een toekomst overwegen in het onderwijs
en een kijkje willen nemen in school om te zien hoe mooi het vak is en wat er allemaal bij komt
kijken. Vanaf 10.30 is er de mogelijkheid om samen met onze directeur Jeanette in gesprek te gaan
over het mooie beroep leerkracht en wat hierbij komt kijken en zal zij met u door de school lopen om
een kijkje te nemen in de groepen.
Mocht u dit serieus iets lijken, of kent u mensen die hier belangstelling voor zouden kunnen hebben,
dan kunt u dit doorgeven via info@obsderiemsloot.nl

Vervangingsproblematiek
Op 30 en 31 januari gaan veel scholen dicht om ook aandacht te vragen voor het lerarentekort. Ook
bij ons op school speelt dit. Vooral bij ziekte zien we ons genoodzaakt om keuzes te maken. Dit houdt
in dat er geprobeerd wordt om het intern op te lossen en dat is tot nu toe ook nog steeds gelukt,
maar u begrijpt dat het ook kan voorkomen dat we niet meer genoeg mensen hebben om het op te
vangen.
Vandaag hebben we voor groep 2/3 het ook intern kunnen regelen, maar we willen u er daarom
opnieuw op wijzen dat we anderhalf jaar geleden met de MR beleid hebben gemaakt op hoe wij hier
bij ons op school omgaan met vervangingstekorten.
We kijken altijd eerst of een vervanger of een collega ( eventueel onderwijsassistent) van school het
kan opvangen.
Lukt dit niet, dan kijken we of de IB’er of de directeur die dag vrij geroosterd kan worden om de
groep te draaien. ( maar dit moet dus wel kunnen).
Lukt dit ook niet dan wordt de contactouder van de groep geïnformeerd dat de groep die dag vrij
heeft en zullen alle ouders van deze groep worden geïnformeerd. We zullen dit altijd proberen voor
7.30 uur geregeld te hebben.
Een groep blijft max. 1 dag thuis. Het kan dus zijn dat de dag erna een andere groep vrij krijgt , zodat
de leerkracht van die groep dan onderwijs geeft aan de groep van de zieke leerkracht.
Een groep blijft dus nooit langer dan 1 dag thuis, zodat we de onderwijstijd die gemist wordt zoveel
mogelijk beperken.
Mocht u hier vragen over hebben dan mag u gerust contact opnemen met Jeanette.

Schoolfotograaf
Op donderdag 16 april komt de fotograaf op school. Er worden dan portretfoto’s en groepsfoto’s
gemaakt. Ook kunnen kinderen op de foto met hun broertjes en zusjes die ook op de Riemsloot
zitten. Er worden deze keer dus geen foto’s gemaakt met broertjes en zusjes die niet (meer) op de
Riemsloot zitten.
Wij zijn op zoek naar twee ouders die deze dag van 8.15 tot 14.15 uur op school aanwezig willen zijn,
om de logistiek te regelen. Het gaat hierbij voornamelijk om het halen en brengen van leerlingen van
en naar de fotograaf. Wie wil helpen kan dit doorgeven aan Yvonne: y.zijlstra@obsderiemsloot.nl.

Oproep: verkleedkleding!
Wie heeft er thuis nog verkleedkleding waar niet meer mee wordt gespeeld? We zouden het in groep
1, 2 en 2/3 goed kunnen gebruiken. Ook schoenen, hoeden en petten zijn welkom! U kunt het
inleveren bij Yda of Yvonne. Alvast bedankt!

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1 en 2
Nieuw thema: kleding
Vanaf 3 februari starten we in groep 1 en groep 2 met het thema ‘Kleding’. We zullen hier 3 weken
over werken. We willen een kledingwinkel maken in de klas. Hiervoor zijn we nog op zoek naar
kledingrekken en kleerhangers om te lenen. Ook zoeken we verkleedkleding, die we mogen houden.
Groep 5
Maandag 27 januari toets geschiedenis thema 2.
Groep 6
Donderdag 30 januari toets aardrijkskunde thema 2.
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