
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Nummer 8             8 februari 2019 

Belangrijke data 
20 februari: studiedag school gesloten 

22 februari: Carnaval 

25 februari t/m 1 maart: voorjaarsvakantie 

7 maart en 12 maart: 10 min. gesprekken (gr. 3 t/m 8) 

 

    

Volgende nieuwsbrief: 8 maart 2019 

 
 

Samen leren om te groeien-Samen op reis worden we wereldwijs 
Personele zaken… 
Het valt niet mee om bij afwezigheid (ziekte) van een collega een vervanger te vinden. Onlangs 
hebben we kinderen naar huis moeten sturen….We vinden dat niet fijn, maar helaas is dit een 
uiterste (nood)maatregel. Wij begrijpen dat voor u, als ouder, dit eveneens consequenties kan 
hebben en daarom spreken we onze waardering uit voor uw begrip en medewerking. In eerste 
instantie proberen we het naar huis sturen van de kinderen te voorkomen. 
Wat betreft het aantrekken van nieuw personeel, kunnen we u mededelen dat we in gesprek zijn 
met diverse kandidaten voor openstaande vacatures. Helaas kunnen we op dit moment nog niets 
bevestigen.  
Door wijzigingen in de bezetting in groep 1-2A, -de tijdelijke leerkracht is niet meer op vrijdag 
beschikbaar- hopen wij z.s.m. een structurele oplossing te vinden, om deze bezetting op donderdag 
en vrijdag eenduidig in te vullen. Dat geldt ook voor de bezetting op vrijdagmiddag in groep 6B. 
Tenslotte kan het zijn dat een leerkracht studieverlof geniet (zodra er een vervanger beschikbaar is). 
Dan is de leerkracht een dag of dagdeel niet aanwezig en wordt deze vervangen.  
We doen ons uiterste best om structurele collega’s te vinden. Ons schoolbestuur helpt ons  
(en andere scholen) hierbij op actieve wijze.  
 
Staking 15 maart 
Inmiddels is er weer een landelijke onderwijsstaking aangekondigd op 15 maart aanstaande. Het ziet 
er naar uit dat niet alle leerkrachten gaan staken. De groepen waarvan de leerkrachten staken, zullen 
dan geen les hebben op die dag. We zullen u spoedig informeren via de “app”, welke groepen dit 
betreft. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Het team van De Piramide/De wereldreizigers – Brede School Stationskwartier 
 

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

http://www.bsdepiramide.nl/

