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terugkeren in de Krokodillenvijver. Dit besluit is
in de loop van de eerste week december
genomen. Vervolgens zijn wij gelijk begonnen
met werven. Ook hebben wij twee
detacheringsbureaus ingeschakeld.

Beste ouder(s), verzorger(s),
Als eerst: De beste wensen voor 2019!

Meester Rian
Meester Rian is nog aan het re-integreren. Zijn
re-integratiedagen zijn op maandag, woensdag
en vrijdag en hij is dan 3 x 4 uur aanwezig. Hij
zal dan ook 1 tot 2 uur voor de groep staan.
Juf Denise
Eind november is juf Denise geopereerd en zij
werkt hard aan haar herstel. We hopen dat zij
binnenkort kan starten met haar re-integratie.
Juf Patricia
Twee weken voor de Kerstvakantie is juf Patricia
uitgevallen met duizeligheids- en
evenwichtsklachten. Momenteel is zij nog niet
hersteld. Zoals het er nu naar uitziet, zal zij op
z’n vroegst over een week of twee terugkeren.
Wij zijn nog aan het bekijken hoe we de
vervanging kunnen regelen.

Personele bezetting
Zoals u voor de kerstvakantie helaas al heeft
kunnen merken, hebben wij op De Loofhut te
maken met een groot te kort aan leerkrachten.
Dit komt deels ook door zieke leerkrachten.
Wij zullen u via deze nieuwsbrief weer
informeren over de ontwikkelingen en de stand
van zaken binnen ons team.
Meester René (vervanger Krokodillenvijver)
De volledige verantwoordelijkheid over een
stamgroep heeft meester René als zeer zwaar
ervaren. Dit heeft er o.a. voor gezorgd dat
Meester René na de kerstvakantie niet zal
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Juf Marjolein
Zij is nog afwezig om persoonlijke redenen.
Juf Petra
Gelukkig is juf Petra niet ziek. Zij heeft helaas
wel een andere werkplek gevonden dichterbij
haar woonplaats. Tot de voorjaarsvakantie is zij
nog werkzaam op De loofhut. Dit betekent dat
wij per 25 februari op zoek zijn naar een nieuwe
leerkracht voor de Bijenkorf.
Door de decemberdrukte en het te kort aan de
leerkrachten hebben we nog geen niemand
gevonden. Wel hebben een extra
onderwijsassistent kunnen aannemen. Per
vandaag zal Sandra Burgers ons team komen
versterken. Zij zal 3 dagen bij ons komen
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werken en deels ook vervanging op zich nemen.
De eerste week (7 januari t/m 11 januari) zal juf
Sandra voor de Krokodillenvijver staan.

Buurtlokaal De Marken
Op de Vrijmark 227 is een buurtlokaal gekomen.

De afgelopen twee weken zijn we samen met
het bestuur en de detacheringsbureaus
doorgegaan met het verwerven van personeel.
Helaas nog zonder resultaat.

Binnenkort wordt daar een FASHIONlab
georganiseerd en wel op: dinsdag 15, 22 en 19
januari en op 5 en 12 februari van 15.30 tot
17.00 uur voor iedereen van 10-14 jaar.
Dit kost 5 euro voor 5 lessen.

Ook zijn we aan het bekijken welke andere
mogelijkheden er zijn als wij geen leerkracht
kunnen vinden.

Je krijgt les van echte kunstenaars en leert
verschillende technieken.
Zie ook posters bij de ingangen van de school.

Natuurlijk betreuren wij het ook dat we nog
geen leerkracht(en) hebben gevonden, maar wij
zullen ons uiterste best doen om dit zo goed
mogelijk te organiseren.

Aanmelden kan via: info@kleurincultuur.com

Wij zullen u zoveel mogelijk op de hoogte
houden over de ontwikkelingen op De Loofhut.
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Belangrijke data:
 17 januari: studiedag, alle leerlingen
vrij
 28 januari t/m 8 februari: toetsperiode
 15 februari: rapport mee
 18 februari t/m 22 februari:
Voorjaarsvakantie
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