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Aan alle ouders en verzorgers en kinderen,

Toen ik in de vorige nieuwsbrief een stukje schreef over het tekort aan
invallers, wist ik niet hoe erg we er de afgelopen week door getroffen
zouden worden. Niet alleen veel kinderen, maar ook veel leerkrachten
moesten ziek afhaken. We zijn helaas nog niet aan het einde van de
epidemie, wanneer ik op Google ‘griepepidemie’ intoets. Ik kan er nu
ook nog weinig over zeggen voor volgende week. Diverse leerkrachten
zijn weer aan de beterende hand, maar maandag is nog ver weg natuurlijk.

AGENDA
Maandag 5 februari:
Or vergadering, start om 19.30
uur
Woensdag 7 februari:

Gisteren hebben we twee groepen naar huis gestuurd, onze mogelijkheden waren op.

0900 uur inloop GGD

Op de 1 week oude website “lerarentekortisnu.nl” kunnen scholen in
het hele land aangeven welke klassen er geen invaller hebben kunnen
krijgen, puur om te zien hoe groot het probleem is. Wanneer u daar
kijkt, hoef ik er hier geen punt meer van te maken…

Schaaktoernooi Doetinchem

Dank in ieder geval voor uw begrip!

Woensdag 7 februari:
Vrijdag 9 februari:
Carnavalsviering
Maandag 12 februari t/m
vrijdag 16 februari
Voorjaarsvakantie

Met vriendelijke groet,
Jeroen van Beers.

Dinsdag 20 en donderdag
22 februari:
Contactavond groep 8
Maandag 26 februari:
Avond Mediawijsheid, start om
19.00 uur
Vrijdag 1 maart:
Rapport mee

Vertrek Wietske
Wietske van groep 1-2 Rood heeft per 1 maart een nieuwe baan. Ze wordt leerkracht op een basisschool
in Zevenaar. Na 11 jaar op de Canadaschool zoekt Wietske weer een nieuwe uitdaging en heeft die uitdaging daar gevonden. Werken in Zevenaar, waar Wietske ook woont, betekent natuurlijk ook dat werk en
privé beter op elkaar gaan aansluiten. Jammer voor ons, maar we gunnen Wietske natuurlijk alle goeds!
Wanneer Wietske precies weggaat is op dit moment nog niet helemaal helder, dat heeft natuurlijk ook te
maken met de opvolging die we aan het zoeken zijn. We zoeken niet naar een tijdelijke oplossing tot aan
de zomervakantie, we willen een leerkracht die meteen goed in het team past.
Om de afgelopen periode goed af te kunnen sluiten, halen we de 10 minuten gesprekken van de kinderen
in deze groep wat naar voren, zodat Jet en Wietske de gesprekken nog samen kunnen voeren.
Wordt vervolgd.

De luizenmoeder
Heel veel mensen hebben de afgelopen weken naar
‘de luizenmoeder’ op tv gekeken. Er gebeurt van
alles op een basisschool en sommige typetjes worden heerlijk uitvergroot.
Bij ons op school hebben we een luizenwerkgroep. De dames van deze werkgroep controleren na elke
vakantie alle hoofden van de kinderen op luizen en neten. Dat vinden we ontzettend fijn, want door deze
beestjes vroegtijdig te signaleren, is de kans op een uitbraak van luizen in de hele school, ontzettend
klein.
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, kunnen luizen niet springen en is het ook geen eng werk
om te doen. Sterker nog… hoe meer mensen op de lijst staan om dit klusje af en toe te doen, hoe sneller
het gedaan is en hoe lekkerder de koffie met z’n allen smaakt!
We zoeken altijd uitbreiding van de werkgroep, heeft u zin om op de lijst te komen staan? Meld u zich
dan aan bij Nathaly Erinkveld, of via jeroen@canadaschool.nl. Ook mannen zijn van harte welkom!
Rapport
Op 1 maart gaat het vernieuwde rapport mee. We hebben er lang aan
gewerkt en de eerste variant die we vorig jaar in groep 3 hebben meegegeven, nog op enkele punten aangepast.
We hebben ervoor gekozen om het rapport op papier mee te geven,
netjes in een map, zodat de kinderen ook echt met iets thuis kunnen
komen.
In de map krijgt u een handleiding mee over hoe we te werk zijn gegaan en welke veranderingen dat heeft opgeleverd.
In de volgende nieuwsbrief meer hierover!

Carnavalsoptocht
Vrijdag 9 februari om 10.30 uur starten we onze
carnavalsoptocht door de wijk. Komt u ergens langs
de route even aanmoedigen?

Na 14.00 uur: fijne vakantie voor iedereen!

