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Bereikbaarheid directie 

Marlies Bisschop en Petra van de Pauvort zijn op werkdagen tussen 8:00 en 
17:00 uur voor alle ouders van de drie scholen binnen onze scholengroep op 
schooldagen bereikbaar op nummer: 

06-38998893 
Uiteraard kunt u gewoon de school bellen wanneer u uw kind wilt ziek– of 
afmelden. Dit nummer is bedoeld voor overige zaken. 

Agenda: 

11-11  uitgave Nieuwsbrief nr. 6 

  Sint Maarten 

    

Voorlezen bij u thuis 

Vrijwilligster Jenny de Groot heeft aangeboden om bij ouders thuis kinderen voor te 
gaan lezen en te helpen bij hun taalontwikkeling. Dit is bedoeld voor kinderen die in 
groep 3 of hoger zitten en moeite hebben met lezen en taal. Ze heeft jarenlang ge-
werkt bij de Voorleesexpres en begeleidt ook buitenlanders die Nederlands moeten 
leren. Als u belangstelling hebt, kunt u haar mailen op jgrootuit@hotmail.com 

Fietsen op het plein 
 
We zien helaas weer regelmatig fietsende kinderen en soms ook ouders op het plein. Dit levert soms 
gevaarlijke situaties op voor andere pleingebruikers. Zou u uw fiets aan de hand willen houden op het 
plein? 

Directie aanwezig 

Dinsdag 2 november (mi)  Marlies Bisschop aanwezig 
Donderdag 4 november  Petra van de Pauvort aanwezig 
Donderdag 11 november  (mi) Petra van de Pauvort aanwezig 

Pechvogel 

Juf Gonda is ongelukkigerwijs weer gevallen en 
heeft nu haar voet in het gips. Gelukkig is het 
gips weer van haar arm af. Beterschap juf Gon-
da! 



Lampionnen 

De kleuters zijn al druk bezig geweest met de lampionnen voor Sint Maarten. Eerst gingen we op nat 
papier ecoline druppelen om een mooie achtergrond te krijgen. Volgende week gaan we verder. Span-
nend he, wat het gaat worden… 

 

 

 

 

 

Wanneer de leerkracht ziek is …. 

Samen met de leerkrachten hebben we afspraken gemaakt over hoe het op school gaat als er een leer-
kracht ziek is. Graag stellen we u hierbij op de hoogte van deze afspraken. 

• De leerkrachten bellen bij ziekte z.s.m. met de directie. Dit kan ‘s morgens vanaf 6:15 uur, zo-
dat op tijd vervanging gevraagd kan worden. 

• De directie vraagt vervanging aan. 

• Als er geen inval-leerkracht beschikbaar is, zullen we een onder-
wijsassistent of stagiaire onder supervisie van een leerkracht voor 
de klas zetten, mits deze dat aan kan en wil doen. 

• Wanneer er geen vervanging beschikbaar is worden de leerlingen op 
dag 1 altijd op school opgevangen op school. Leerkrachten hebben 
hun groep ingedeeld in groepjes, die die dag verdeeld worden over 
de andere groepen. De leerlingen Krijgen eigen werk mee. Kleuters 
verdelen we niet, bij afwezigheid van de kleuterjuf schuiven we 
met personeel. In dat geval kan het zijn dat een andere groep wordt 
verdeeld. 

• Wanneer de leerkracht nog een dag ziek is en er is geen vervanging 
beschikbaar, dan zullen we u als ouders, verzorgers, ‘s middags op 
de hoogte stellen dat de kinderen de volgende dag thuis moeten 
blijven. 

Donker buiten? Licht aan en gaan! 

Het is herfst en dat betekent dat de dagen 
steeds korter en donkerder worden. Fiets-
verlichting is dan extra belangrijk. Heb jij 
je fietsverlichting al gecheckt? 
Op www.lichtaanengaan.nl vind je een handige checklist om te kijken of jouw fietsverlichting 
in orde is. Zo fiets je veilig naar school, de sportclub, muziekles, vrienden en andere leuke 
afspraken. En je voorkomt ook nog eens een boete. Donker buiten? Licht aan en gaan! 

http://email.mg.veiligbereikbaardrenthe.nl/c/eJwNjUkOwyAUQ08TlhHTJ-mCRTe9B_whQYloRZC4fpFsL55lmSK8xKoSgQADSJjeN3HgOXgj2RDAK21sF6-fUaSvB1duqTOpc440IhpGn1G23YhjnRzZHHYhHZK649n7b3HvxX6mxhjrXfDsKVWux8y13pOrFqk0xl54_nzzQ5yui9ts_2SfMzA

