Nummer 6

14 december 2018
Belangrijke data

20 december: kerstviering
21 december: school uit om 12.15 uur (start kerstvakantie)
7 januari 2019: studiedag team (school gesloten)
8 januari: eerste schooldag, na de kerstvakantie (luizencontrole)

Volgende nieuwsbrief: 18 januari 2019

Samen leren om te groeien-Samen op reis worden we wereldwijs
Het lerarentekort
In de vorige nieuwsbrief (nummer 5, extra editie) hebben we u geïnformeerd of de bezetting van
groepen, in geval van ziekte of bij het ontstaan van een vacature. Zoals u ook nog een toelichting
heeft kunnen lezen in “de Social Schools-app” over het bezetten van groepen in deze tijd van het
lerarentekort, weet u inmiddels dat we met “man en macht” bezig zijn om goede collega’s te vinden.
Dat is geen gemakkelijke opgave, mede omdat de uitzendbureaus steeds minder kandidaten kunnen
aanbieden.
Dat zou wel eens kunnen betekenen, dat in geval van gebrek aan invalkrachten, een groep naar huis
zal moeten worden gestuurd. We willen dit te allen tijde voorkomen.
Het is soms echt “last-minute-werk”, wat inhoudt, dat er op het laatste moment een beslissing moet
worden genomen om een groep naar huis te sturen, of niet…Nogmaals: dit doen we pas, als de
vervanging in een groep echt niet rond te krijgen is. U zal hierover vooraf worden geïnformeerd.
Echter gaan we ervan uit, dat we toch nog een oplossing hebben om het naar huis sturen te
voorkomen. Die oplossing kan tevens betekenen, dat kinderen over andere groepen worden
verdeeld, met zelfstandig werk. Helaas is dit niet voortdurend mogelijk, als er geen vervanger is.
We begrijpen dat het “lerarentekort” een probleem is, dat wij als school en het bestuur niet zo
kunnen oplossen. Goed om te weten is, dat dit een landelijk probleem is, wat in het westen van het
land nog groter is.
Wij, als school, samen met ons bestuur, delen uw zorg en doen een beroep op uw begrip.
Kerstviering
Ter gelegenheid van onze kerstviering gaan we op woensdag 19 december met de hele school naar
de kerk. Alle kinderen vieren met elkaar het kerstfeest. Donderdag 20 december zetten we onze
kerstviering voort, door ’s avonds met elkaar te genieten van een heerlijk kerstdiner. Vergeet u niet
om in te tekenen op de lijsten voor een culinaire bijdrage aan het kerstdiner. Wij waarderen uw hulp!

Wat betreft de onderwijstijd van de middag, het volgende. In de middag zijn de kinderen vrij. Deze
tijd verschuift naar de avond, voor het kerstdiner. De kinderen zijn dan verplicht om aanwezig te zijn,
net zoals tijdens de kerstviering op woensdag.
Vol….
Mocht u kind nog willen aanmelden, voor groep 1-2, dan moeten we u helaas mededelen dat dit
schooljaar (2018-2019) deze groepen geen plek meer hebben. Wat betreft de ruimte in de groepen
1-2, voor het schooljaar 2019-2020, kunnen we u mededelen, dat in dat jaar nog een enkel plekje
beschikbaar is. Het zal niet lang duren voor dat dit schooljaar ook geen plek meer heeft voor
kinderen die in groep 1-2 zouden moeten starten.
En nu…op naar januari…
De tijd vliegt en dat betekent dat we de eerst gaan genieten van een heerlijke kerstvakantie!!
De kinderen van groep 8 hebben hun pré-advies (VO) binnen en kunnen zich gaan oriënteren op een
nieuwe school.
Na de vakantie starten we met een studiedag voor het team. Tijdens deze studiedag richten we ons
weer op het vervolg van onze schoolontwikkeling, waarin we onze didactische vaardigheden verder
willen ontwikkelen. Op 7 januari is er dus nog geen school voor de kinderen; 8 januari gaan de
deuren open!
Voor de TSO (coördinator) komt een opvolger van Faridy Muzo. Zij is, zoals u weet dan niet meer
werkzaam op onze school. Haar opvolger wordt Anjana Sewnath. We wensen haar veel succes toe in
haar nieuwe functie.
Wij bedanken u, als ouder, voor alle hulp, die we hebben mogen ontvangen, op welke wijze dan ook.
Als leesouder, meeloopouder, knutselouder, luizenmoeder,….ook nog even de oudervereniging, die
zich heeft ingezet voor vele activiteiten t.b.v. onze kinderen. En, niet altijd zichtbaar, onze
medezeggenschapsraad, die een constructieve bijdrage levert aan het beleid….
Tenslotte ook nog even aandacht voor het team. In deze tijd, waar eveneens het team zorg draagt en
heeft als het gaat om het tekort aan collega’s, willen we hen zeker niet vergeten! Zij zetten zich in om
uw kind goed onderwijs te geven. Chapeau!

We wensen u allen fijne dagen toe en een goed én gezond 2019!
Met vriendelijke groet,
Het team van De Piramide/De wereldreizigers – Brede School Stationskwartier

Kijkt u ook eens op de website of de school-app voor de meest actuele informatie!
www.bsdepiramide.nl

