De laatste NIEUWSBRIEF
15 juli 2019
Beste ouders,
In de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar het volgende:
Verdere verdeling over de groepen
• In de groep van de IL-starters gaat juf Greetje vanaf 1 oktober minder
werken, dat betekent dat er in deze groep nog een leerkracht bij komt en
dat proces is bijna rond! Na de zomer kunnen we u hier verdere informatie
over geven.
• Juf KIM zal samen met juf Irina de groep coach juniorsmediors 4/5
begeleiden, het komende schooljaar.
• Naast juf Susanne (coach mediors 5/6) is nog een plekje vrij voor een juf
of meester, hier geldt dat we nog zoekende zijn.
• Verder zal juf Joan weer net als vorig jaar aan de coach-groepen seniors
7/8 gekoppeld zijn, maar nu dan voor 2 dagen per week (dit schooljaar
was dat 1 dag).
• Naast juf Geertje (guide mediorsseniors 6/7) komt juf Casey Visser. Zij
heeft dit jaar al heel vaak ingevallen en zal na de zomer op de
woensdag/donderdag en vrijdag werken.
• Juf Jeanette (guide seniors 7/8) zal samen met -wederom- juf Geertje de
groep gaan begeleiden. Jeanette op ma/di, Geertje op de overige dagen.
Voor de overige groepen was de verdeling van de leerkrachten al bekend. Daar
kan mogelijk nog wel ‘n dag per week of om de paar weken een wisseling van
juf/meester plaatsvinden, gezien de overige taken die leerkrachten hebben,
waarbij ze dan ambulante tijd krijgen om deze taken te kunnen uitvoeren.
Verder nogmaals de ondersteunende functies en namen op een rijtje:
Ellen Lammerts
Sanne Jorna
Anaice Knotter
Jans Bloeming
Hella Leeflang
Nina van den Burg
Wil van Dijk
Ingeborg de Wolff
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IB (Intern Begeleider)
Onderwijsassistente plus schoolondersteuning ICT
Onderwijsassistente
Conciërge en schoolondersteuning ICT/Administratie
Administratie
Stromingsmanager Gifted-groepen HB
Stromingsmanager International Learners + IPC
Directeur

Vakanties en kindvrije dagen schooljaar 2019-2020

Maandag

2 september 2019

Kindvrije dag

Herfst

21 oktober t/m 25 oktober 2019

Vakantie

Woensdag

20 november 2019

Kindvrije dag

Vrijdag

6 december 2020 (na Sinterklaas)

Kindvrije dag

Kerst

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Vakantie

Donderdag

23 januari 2020

Kindvrije dag

Vrijdag

21 februari 2020

Kindvrije dag

+Voorjaar

24 februari t/m 28 februari 2020

Vakantie

Pasen

10 april t/m 13 april 2020

Lang weekend

Mei

27 april t/m 8 mei 2020

Vakantie

Hemelvaart 21 t/m 22 mei 2020

Lang weekend

Pinksteren

1 juni 2020

Lang weekend

Vrijdag

17 juli 2020

Kindvrije dag

Zomervakantie

20 juli t/m maandag 31 augustus 2020

Kindvrij betekent dat de kinderen vrij zijn en dat het team een studiedag heeft.

Bijzondere Activiteiten:
-

Lustrumfeest vrijdag 27 september 2020

-

Sinterklaas: donderdag 5 december 2019

-

Kerstviering vrijdag 20 december 2019

-

Paasviering donderdag 9 april Witte Donderdag

Wij wensen u allen een heerlijke zomervakantie!!! Het ga u goed!
Hartelijke groet,
Geert-Jan Wijgergangs
Directeur Kronenburgh

