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Kalender volgende week: 

Ma 2 december: Sinterklaas op school    
Di  3 december:  
Wo  4 december:     
Do 5 december: Surprises in de groepen 5 t/m 8 
Vr 6 december: Vrije dag i.v.m. Sinterklaas  
     
 
Bekijk de jaarkalender op de website 
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van leerkrachten. 

Even bijpraten 

Juffrouw Michelle en juffrouw Margon hebben het certificaat Taalcoördinator behaald. De opgedane kennis wordt 
in de voorbereiding meegenomen in ons meerjarenplan waar taal het volgende speerpunt is, na rekenen waar we 
nu stevig mee aan de slag zijn. Van harte proficiat! 

Ook deze week was het weer een hele puzzel met vervangingen. Juf Cindy in groep 2, juf Angélique in groep 7, juf 
Steffie in groep 7, juf Angélique in groep 3 door de flexibiliteit van juf Hanny en meneer Bram in 4. De ouders van 
de kinderen in groep 1J hebben we gevraagd om hun kind, indien mogelijk, weer mee naar huis te nemen, want 4 
vervangingen lukte niet. En dat was alleen de maandag. Dinsdag lukte het om alle groepen van een leerkracht te 
voorzien dankzij de inzet van juf Claudia D in groep 2, juf Michelle in groep 3 en meneer Patrick in groep 7. 
Woensdag heeft juf Hanny vervangen in groep 8 en juf Claudia D opnieuw in groep 2. Donderdag leek alles onder 
controle totdat juf Michelle ziek naar huis moest. Donderdagmiddag heeft meneer Roeland een deel van zijn 
agenda vrij kunnen maken, vrijdagmorgen is juffrouw Marie-Jeanne extra komen werken in haar eigen groep 3 en 
heeft juffrouw Demi de groep 7 vervangen. Wat een kanjers van collega’s lopen hier op KOM.MIJN rond. Gelukkig 
is er ook positief nieuws; juffrouw Lieke is voorzichtig op de weg terug. 

Heeft u 18 december al op de kalender staan? Het belooft weer erg gezellig te worden. Geloof het of niet; de 
eerste kerstknutsels zijn al in voorbereiding en zien er veelbelovend uit. 

Verder hebben we de eerste 1100 boeken voor onze schoolbieb ontvangen. Onze leesconsulente is druk bezig met 
het invoeren van al deze boeken in het uitleensysteem. 

Maandag mogen we Sinterklaas op school verwelkomen. Hij komt al op tijd, dus we vragen iedereen om al om 8.15  
uur op school te zijn. Gewoon in de klas. Van daaruit gaan we per klas klaar zitten voor de Sint en zijn Pieten. Sint 
brengt daarna een bezoek aan alle klassen. 

Dat was het voor deze week. Fijn weekend allemaal  

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/

