ALGEMEEN
Verdelen
Het kan zomaar voorkomen dat een of meerdere leerkrachten afwezig zijn
door ziekte. Wij gaan dan altijd op zoek naar een invalkracht, maar invalkrachten zijn tegenwoordig steeds moeilijker te vinden. Het kan dus voorkomen dat
de leerlingen dan verdeeld worden over de andere groepen.
De afgelopen weken hebben wij de kinderen helaas veel moeten verdelen.
Wij hebben zelfs een kleutergroep naar huis moeten sturen.
Wij begrijpen dat het verdelen van een groep of het naar huis sturen van een
groep erg vervelend is. Onze voorkeur heeft het dan ook zeker niet.
Hieronder vindt u nog eens precies uitgelegd hoe één en ander in zijn werk
gaat.
 Wanneer een leerkracht ziek is en er geen vervanging beschikbaar is, worden de leerlingen die dag verdeeld over andere groepen.
 Iedere groep heeft een verdeelschema, zodat de kinderen altijd bij dezelfde leerkracht terecht komen als ze verdeeld worden.
 Is diezelfde leerkracht de volgende dag nog ziek, dan blijft de groep verdeeld over de andere groepen. Op deze manier kunnen we de rust voor de
getroffen groep het meest waarborgen.
 Zijn er meerdere leerkrachten ziek of afwezig, dan zijn wij helaas genoodzaakt om een groep naar huis te sturen. Wij zullen u hierover zo snel mogelijk
via Parro informeren. Houd dus uw Parro account goed in de gaten.
Er wordt bijgehouden welke groep verdeeld is geweest. U kunt er echter op
rekenen dat wij er alles aan doen om de groepen van een leerkracht te voorzien.
Hieronder kunt u lezen welke groepen er dit jaar al een keer verdeeld zijn geweest.
Groep

Datum

Geen vervanging mogelijk

Opmerkingen

Groep 1-2 C

28-11-2017

Hele dag naar huis gestuurd

Ziekte leerkracht

Groep 3

10-11-2017

1 uur verdeeld over de kleuters

Privé ger. zaak leerkracht

Groep 1-2 A
Groep 1-2 B

Groep 4
Groep 5/6 A
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Groep 5/6 B
Groep 5/6 C

05-09-2017

Hele dag verdeeld over de
groepen

Ziekte leerkracht

Groep 7/8 A

24-11-2017

Middag naar huis gestuurd

Ziekte leerkracht

28-11-2017

Ziekte leerkracht

04-12-2017

Hele dag verdeeld over de
groepen
Middag naar huis gestuurd

04-12-2017

Middag naar huis gestuurd

Ziekte leerkracht

Groep 7/8 B
Groep 7/8 C

Ziekte leerkracht

Kaarsjesavond/kerstconcert 2017
Donderdag 21 december:
Tijd
8.30 - 12.00 u
12.00 uur
16.30 - 16.45 u
16.45 - 17.45 u
17.45 uur

18.00 - 18.30 u

Omschrijving activiteit
De kinderen krijgen deze dag muziek- en zangles van muziekdocenten van Cultuur Lokaal. De kinderen bereiden een geweldig
kerstconcert voor.
Iedereen naar huis.
Naar de klas met het eten. Ieder kind maakt een hapje. Zet op
de lijst bij de deur wat voor lekkers je meeneemt.
De kinderen gaan in hun eigen klas gezellig met elkaar eten
van het buffet.
Inloop ouders via nooduitgangen sporthal aan Haringwater
(parkeerplaats). Alleen ouders met broers en zussen in verband
met beperkte plaatsen. (Dus helaas geen andere belangstellenden.)
Kerstconcert in de gymzaal. De ouders staan in de breedte van
de zaal. Het zou kunnen dat je het niet goed kunt zien. Gelukkig
is het concert de dag erna terug te zien op internet. Het concert wordt namelijk gefilmd en er worden foto’s gemaakt.
Na afloop van het concert lopen alle kinderen met de leerkracht naar de klas. Ouders lopen weer via de nooduitgang
naar buiten. In de klas kan je je kind ophalen. Geniet van jullie
kerstdagen.

Op vrijdag 22 december begint de kerstvakantie, alle kinderen zijn deze dag
al vrij.
Wij hopen er een prachtig concert van te maken met elkaar.
Alvast een fijne kersttijd toegewenst!
De kerstcommissie van De Zeppelin
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Victor
Na de kerstvakantie komt Jessie v/d IJssel terug van zwangerschapsverlof. Zij
zal op woensdag, donderdag en vrijdag bij ons op school de begeleiding van
kinderen op zich nemen. Op vrijdagochtend gaat zij de Victorgroep weer
draaien. De Victorkinderen nemen dan afscheid van Laura. Wij bedanken
Laura natuurlijk heel erg voor haar inzet voor de Victorgroep.

Staken
Op 12 december gaan de leerkrachten van de Zeppelin staken. De kinderen
zijn deze dag vrij.

Overblijfnieuws
Een aantal van onze overblijfkrachten heeft op dinsdagavond 28 november in
de Waterpoort een training gevolgd. Deze training bestond o.a. uit het naspelen van praktijksituaties tijdens het overblijven. Een “overblijfkracht” loste betreffende situatie (bijvoorbeeld een ruzie tussen 2 kinderen) eerst “fout” en
daarna “goed” op. Onze “echte” overblijfkrachten konden reageren op en
leren van de nagespeelde praktijkvoorbeelden. Het was een erg leuke leerzame avond. Op donderdagavond 14 december volgt een 2de trainingsavond.
De afgelopen weken heeft de overblijfpauze in het teken gestaan van voetbal-clinics. Tijdens de lunchpauze op de Zeppelin konden de overblijfkinderen,
van jong tot “oud”, kennis maken met verschillende sporten door middel van
allerlei spelletjes en trainingen. Op onze facebook-pagina kunt u leuke foto’s
en filmpjes zien van deze clinics. (f; Stichting de Overblijf)
U weet, we kunnen altijd mensen gebruiken om ons overblijfteam te versterken.
Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met Linda van Nierop: 06
33697150 of mailen naar info@deOverblijf.nl.
Stichting de Overblijf wenst iedereen een hele fijne decembermaand toe.
Tot het volgende Logboek.
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