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Nieuwsbrief 9 september 2021
Vervanging van leerkrachten
Het is altijd erg jammer als een groep naar huis
moet worden gestuurd. Spijtig voor zowel de
leerlingen als ouders. Het is erg vervelend om
snel oppas voor je kinderen te moeten regelen
als je ’s ochtends vroeg een mail en Parro krijgt
waarin staat dat er die dag opeens geen les is
voor jouw kind! Ook vervelend voor de leerkracht
die de afgesproken dag niet in kan vallen.
Maar soms ontkomen we hier echt niet aan. Vorige week dinsdag hadden 5
teamleden een studiedag. Inval was geregeld. Door familieomstandigheden
kon de invaller opeens niet lesgeven en er was geen andere inval beschikbaar…
Het grote probleem van deze tijd is dat er eigenlijk geen invallers meer
beschikbaar zijn. Het lerarentekort is veel te lang onderschat. Het Randstad
probleem is ondertussen ook een Friesland probleem geworden. Hiervoor is de
eerstvolgende jaren zeker nog geen oplossing.
Groep in quarantaine!
Wij waren als school de Corona periode tot vorige week zo goed doorgekomen!
Tot wij het bericht kregen dat een leerling uit groep 1b-2b een positieve
testuitslag op Corona had gekregen. Wij hebben meteen overlegd met de GGD
en hun dringende advies overgenomen: deze groep moest in thuisquarantaine.
Via Parro en een Nieuwsbrief Extra hebben we gelijk de
ouders van groep 1b-2b op de hoogte gebracht. En alle
andere ouders ook meteen geïnformeerd. Deze boodschap
van thuisquarantaine kwam voor iedereen heel onverwachts
en was best wel schrikken en balen. U hebt daar allemaal
heel goed en adequaat op gereageerd.
Onze complimenten voor alle fijne reacties (leerlingen, ouders, leerkrachten)
op de gedwongen thuisquarantaine. En ook voor juf Aukje en juf Martine voor
de begeleiding van hun leerlingen de afgelopen weken.
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Nieuwe collega Het Mozaïek
We zijn dit schooljaar gestart met 2 nieuwe collega’s: Juf Ingrid geeft les in
groep 3a en juf Esther J geeft op maandag les in groep 4 of 6 (naast remedial
teaching op dinsdag en woensdag). Sinds 1 september is er nog een nieuwe
collega gestart op onze school: juf Marije. Zij is onderwijsassistent en werkt in
de groepen 1 t/m 3. Ook via deze nieuwsbrief een hartelijk welkom voor juf
Marije en we wensen haar een goede en plezierige tijd op ‘Het Mozaïek’.
Studie- en personeelsdag
In september hebben de leerlingen 2 dagen geen les vanwege de
studiedag van brede school ‘De Wiken’ en de personeelsdag van
‘Adenium’.
o Woensdag 22 september is een studiedag van brede school ‘De Wiken’.
Het ochtendprogramma voor beide scholen gaat over ‘LeerKRACHT’.
Hiermee starten wij dit schooljaar. Het middag- en avondprogramma is
voor al het personeel van ‘De Wiken’ en gaat over IKC ontwikkeling.
o Maandag 27 september is de personeelsdag voor alle (500) collega’s van
Adenium. Het ochtendprogramma bestaat uit interessante workshops
over diverse (kind) onderwerpen. Dit varieert van chemie in de klas, het
lezen van kindertekeningen, filosoferen, tot dans en beweging etc. Het
middagprogramma heeft een meer actieve en sportieve invulling.
Agenda september
Maandag 13
Woensdag 15 t/m 17
Woensdag 15
Donderdag 16
Dinsdag 21
Woensdag 22
Vrijdag 24
Maandag 27
Woensdag 29

Verkeersexamen (praktisch) groep 8.
Schoolkamp Drenthe groep 8.
Start actie Jantje Beton groep 5 t/m 8.
Verjaardag onderhoudsmedewerker Sije.
Verkeerstuin groep 7.
Studiedag team: alle leerlingen zijn vrij!
Verjaardag juf Martine.
Personeelsdag Adenium: alle leerlingen zijn vrij!
Einde actie Jantje Beton groep 5 t/m 8.

Agenda oktober
Vrijdag 1

Studieochtend OB: leerlingen groep 1 en 2 zijn vrij!

De volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 23 september 2021.
Hartelijke groet, Het team van PCBO ‘Het Mozaïek’

