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Juf Ellen blijft op woensdag t/m vrijdag
beschikbaar voor groep 5.

Maandag gaan we weer van start
Vanaf maandag 11 mei gaat de school weer van
start. Zowel de leerkrachten als vele leerlingen
hebben hier naar uitgekeken. Het team heeft er
zin in!
Sommige leerlingen maken gebruik van de
noodopvang. Zij moeten niet vergeten een
lunchpakketje mee te nemen.

P

ersonele bezetting
Afgelopen week heb ik u via het Ouderportaal
laten weten dat juf Saskia ziek is en voorlopig
niet aanwezig zal zijn op school. Daarnaast zal
juf Kelly niet aanwezig zijn. Door een medische
reden valt zij volgens het RIVM in een
risicogroep, waardoor ze niet fysiek in de klas
aanwezig kan zijn.

Een baby op komst
Berichtje van juf Kelly:
Naast het minder leuke nieuws dat ik de
komende periode even niet op school kan zijn,
heb ik ook nog leuk nieuws te melden. Half
oktober verwachten mijn man en ik ons tweede
kind, waar wij ontzettend naar uitkijken!
Dit is overigens niet de reden van mijn
afwezigheid.

Afscheid juf Sonja

De personele bezetting gaat er vanaf maandag
als volgt uitzien:

Alvast vooruitlopend op de formatie van
volgend schooljaar heeft juf Sonja ons laten
weten dat ze aan het eind van dit schooljaar met
vervroegd pensioen gaat. We hopen natuurlijk
haar afscheid op een passende manier te
kunnen vieren met de kinderen.

Groep 4
Maandag en dinsdag: juf Eleonora Vlekke
Woensdag en donderdag: juf Franca
Juf Kelly is wel op afstand beschikbaar en biedt
daar waar nodig ondersteuning.
N.B. Maandag 11 mei zijn juf Franca en juf
Eleonora samen aanwezig in groep 4.
Zodoende kan Franca Eleonora wegwijs maken
en zorgen voor een goede overdracht.
Omdat juf Franca in groep 4 is, is juf Iris op deze
dag aanwezig in haar eigen groep.

10 mei
Moederdag
11 mei
Herstart van de school in shifts
21 en 22 mei
Hemelvaartsdag
Alle leerlingen zijn VRIJ!!
1 juni
Pinksteren
Alle leerlingen zijn VRIJ!!

Agenda

Groep 7-8
Maandag en dinsdag: juf Ellen
Woensdag en donderdag: juf Eleonora Vlekke

Careline van der Lippe

Juf Eleonora is voor ons geen onbekende. Zij
heeft eerder dit schooljaar enige tijd ingevallen
in groep 5. We zijn blij dat we ook nu weer een
beroep op haar kunnen doen.
Interne begeleiding
De IB-taken van juf Ellen worden tijdelijk
overgenomen door juf Kelly. Juf Kelly is zelf ook
IB-er en voert deze taak één dag per week uit
op de Noorderschool. Voor Kelly is het IB-werk
dus bekend terrein.
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