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Onderwijsstaking

Agenda
12 juni
13 juni
14 juni
15 juni
20 juni
22 juni
21 juni
25 juni

Afgelopen woensdag heeft het team van De Schakel
zich weer laten horen in het belang van Goed
Onderwijs. Met de negatieve geluiden rond
Passend Onderwijs en een dreigend tekort aan
onderwijzend personeel is extra aandacht in
ondersteuning binnen het primair onderwijs
noodzakelijk. We hopen dat de geluiden uit de
diverse estafettestakingen in Den Haag gehoord en
serieus worden genomen.

Schoolkamp De Schakel
Schoolkamp De Schakel
Schoolkamp De Schakel
Schoolkamp De Schakel
Rapport 3 gaat mee
Maandsluiting groep 1/2
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken

Groepsindeling schooljaar 2018-2019
Een paar weken terug hebben wij u al geïnformeerd
welke groepen er komend schooljaar zullen zijn.
Hierin werd duidelijk dat we voor komend schooljaar geen combinatiegroepen hebben.
Ondertussen is ook bekend welke docenten volgend
schooljaar voor de groep zullen staan. Hieronder
een overzicht:

Groep
1/2a
1/2b
1/2c
3
4a
4b
5
6a
6b
7
8

Leerkracht(en)
Juf Nicole en juf Saskia
Juf Frenny en juf Amy
Juf Marja en juf Amy
Juf Ilse en juf Adje
Juf Emmy en juf Anne
Juf Ingrid en juf Saskia
Meneer Ad
Juf Myrie-Anne en juf Adje
Juf Chantal en juf Anne
Juf Tamara en juf Heidi
Meneer Wies

Meer informatie over het komende schooljaar zult u
vinden in de nieuwe schoolgids, die in de laatste
weken van dit schooljaar zal uitkomen.

Planning rapportgesprekken
Komende week krijgt u via SchouderCom het
verzoek om uw voorkeur op te geven voor de
laatste rapportgesprekken van dit schooljaar.
De rapportgesprekken zijn op:
- Donderdag 21 juni 2018
- Maandag 25 juni 2018
Wij willen u vragen om uw voorkeur zo snel
mogelijk door te geven, zodat wij op korte termijn
de definitieve planning kunnen maken. Geef ten
behoeve van de planning a.u.b. zo ruim mogelijk uw
mogelijkheden aan.

Dringende herhalingsoproep voor onze T.S.O.
Al eerder hebben wij uw aandacht gevraagd voor
onze Tussenschoolse Opvang (TSO), gecoördineerd
door kinderopvang De Toverfluit. Om de kwaliteit
van deze opvang in het komend schooljaar te
kunnen blijven garanderen, zijn dringend nieuwe
overblijfkrachten nodig.
Wanneer er geen nieuwe overblijfkrachten zich
aanmelden, heeft dit consequenties voor u als
ouder en de kind(eren) gezien huidige team van
TSO vrijwilligers:
o Flexibele contracten worden opgezegd aan
het eind van dit schooljaar vanuit
Kinderopvang de Toverfluit.
o Op ma/di kunnen het komend schooljaar
nog 4 kinderen van de wachtlijst worden
geplaatst, gezien de huidige
bezettingsgraad vrijwilligers-kindratio
o Er is geen nieuwe instroom van
aanmeldingen in het komend schooljaar
meer beschikbaar.
Wie wil of kan het team komen versterken op één
maandag, één dinsdag en/of één donderdag?
Als vergoeding voor deze inzet ontvang u €10,- per
keer en uw eigen zoon/dochter mag gratis mee!
Heeft u interesse of kent u vrienden, familie,
kennissen die het vrijwilligersteam willen
versterken?
Mail naar administratie@kdvtoverfluit.nl of neem
een kijkje op onze website voor verdere informatie:
www.kdvtoverfluit.nl
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