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Agenda
Personele zaken
Kinderboekenweek
Algemene Jaarvergadering

Bijlagen
Agenda
Datum
9 oktober
12 oktober
22 t/m 26 oktober

Activiteit
SACMR-vergadering
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie

Tijd

Personele zaken
In de eerste Nieuwsbrief van mijn hand heb ik u medegedeeld dat meester David ziek is. Wanneer ik
hier meer over weet en kan zeggen, hoort u dat van mij. Zoals toen ook aangegeven, vervang ik de
werkzaamheden van David en kunt u mij – Rixt Minnema – dus als vervangend directeur benaderen.
In principe ben ik elke dinsdag op de St. Martinusschool en nog op een andere dag in de week. Welke
dag dat is, zal wisselend zijn. Dat hangt af van de agenda van beide scholen.
Vervanging en bezetting
Naast de ziekte van meester David heb ik u ook geïnformeerd over de vervanging en bezetting in de
groepen. De afgelopen 2 weken zijn we druk bezig geweest om hier invulling aan te geven. Dat was
niet altijd even makkelijk… Ik ben blij dat ik u hierbij positief bericht kan geven over hoe het ingevuld
gaat worden.
Tot de Herfstvakantie – nu nog 2 weken – zal juf Saskia van Barneveld op donderdag en vrijdag groep
3/4 draaien. Zij werkt al op een andere school van de BMS en is een bekende van juf Lieke.
In groep 1/2 zal komende week juf Maryan van der Molen – die er deze week ook was – nog een keer
op de woensdag zijn. De week daarop is juf Mirjam er zelf op woensdag.
In groep 7/8 heeft juf Annika afgelopen week de vrijdag zelf ingevuld en ook vandaag.
Vanaf na de Herfstvakantie heten wij een nieuwe collega welkom: juf Antje van Schepen. Zij werkt al
voor de BMS, op dit moment nog op een andere school. Misschien hebben de kinderen van groep
3/4 vandaag toen ze uit school kwamen al iets over juf Antje verteld, want zij was vandaag al in deze
groep. Juf Antje komt op woensdag in groep 1/2 en op donderdag en vrijdag in groep 3/4.
We wensen juf Antje een hele fijne tijd bij ons op school! In de volgende Nieuwsbrief zal zij zich
voorstellen.
Aanstaande dinsdag heb ik nog een gesprek met een kandidaat om de vrijdag in te vullen in groep
7/8 voor – indien nodig – langere termijn.
Met de bezetting van alle groepen op alle dagen van de week hopen we dat we rust kunnen creëren
en kunnen bouwen aan een mooi schooljaar.
Mocht u nog vragen hebben m.b.t. bovenstaande, dan hoor ik dat graag. Ook voor kennismaking
nodig ik u uit om even op mij af te stappen.

Kinderboekenweek
Afgelopen dinsdagochtend hebben we de Kinderboekenweek geopend. Het thema dit jaar is
‘Vriendschap’. Daar valt heel wat over te lezen, te vertellen, te zingen en te knutselen. De
leerkrachten voerden een mooi toneelstuk op! In deze week worden er verschillende activiteiten
rondom het thema gedaan. Kijkt u bijvoorbeeld gerust eens naar de ‘Vriendschapswand’ waarvoor
alle kinderen iets hebben getekend of geschreven.
Algemene Jaarvergadering
De Algemene Jaarvergadering stond gepland op donderdag 18 oktober. We hebben er voor gekozen
om deze 2 weken op te schuiven. Deze avond zal nu plaats vinden op donderdag 1 november. U
ontvangt hiervoor nog nader bericht, maar u kunt de datum alvast noteren in uw agenda.

