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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u weer de twee wekelijkse nieuwsbrief.

Agenda

14 en 17 februari:

In deze week staan de oudergesprekken gepland.

28 feb – 4 maart:

Voorjaarsvakantie.

Mededelingen
Van de schoolleiding:
Covid
Zoals uit alle berichtgeving blijkt, loopt het aantal besmettingen flink op. Ook bij ons op school zijn er veel leerlingen
thuis en ook bij het personeel hebben we een aantal collega’s in quarantaine en/of ziek. Bij besmettingen van
personeel zijn onze mogelijkheden voor vervanging zeer beperkt. Daardoor moeten we af en toe groepen thuis laten
blijven, hoe vervelend we dat ook vinden. We proberen de pijn zoveel mogelijk te verdelen. Soms komt de helft van
de groep op de ene dag naar school en de andere helft de volgende dag. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de Blauwe
Druiven en Bramen.
Soms wisselen de klassen elkaar af. Er is een leraar ziek en blijft de klas een dag thuis, op de volgende dag blijft een
andere klas thuis en gaat die leerkracht naar de groep die de dag ervoor thuis was. Dit gebeurde deze week op de
Arend. Zo proberen we het voor iedereen een beetje acceptabel te houden, maar we realiseren ons dat het voor
niemand fijn is en we zijn blij met uw begrip hiervoor.
Om geen extra risico te lopen, is nog steeds de afspraak dat ouders niet binnen de school komen. De aanstaande
oudergesprekken zullen dan ook zoveel mogelijk online plaats vinden. Waar fysiek contact toch wel erg belangrijk
wordt gevonden om samen met u de ontwikkeling van uw kind goed door te spreken, kunt u in overleg ook fysiek
uitgenodigd worden. Zie voor meer informatie over de oudergesprekken, verderop in deze nieuwsbrief.
In de bijlage de meest recente veranderingen voor schoolgaande kinderen.
Personeel
In de vorige nieuwsbrief heb ik iets verteld over de vacatures bij de Interne begeleiding (IB). Maaike Smits is de
afgelopen weken gestart als tijdelijke IB-er en zij heeft ook de afgelopen evaluatiedag alle groepen van het SBO
besproken. Op deze dag was ook Renneke Florijn aanwezig, de IB-er die het stokje in de tweede helft van februari

over gaat nemen. Voor de IB van de Wingerd door het vertrek van Magda Fleurke worden nog nadere afspraken
gemaakt.
In de afgelopen week zijn we geslaagd in het vinden van een nieuwe collega voor logopedie, voor zowel Arend als
Wingerd uren. Heel erg moeilijk was dat niet, want Geke werkte al op de Wingerd in groep de Rozen. Zij is
oorspronkelijk logopedist en heeft gesolliciteerd op de functie. Vanaf 1 februari werkt Geke samen met Diana voor
de hele school.
Voor de vervanging van Geke hebben we Tessa Bouw kunnen benoemen. Zij werkte al als vervangend assistent op
de groep Kastanje en doordat Lisanne weer teug is van ziekteverlof kon ze een oversteek maken naar de Rozen.
Voor de vacature van adjunct-directeur hebben we helaas nog geen kandidaat kunnen selecteren. Wordt vervolgd.

Oudergesprekken
In week 7 staan de oudergesprekken gepland. De leerkrachten zullen via Parro de agenda open zetten waarop u kan
inschrijven. In deze gesprekken staan de tussenevaluaties van het OPP gepland, u krijgt te horen of uw kind de
gewenste ontwikkeling op school doormaakt en u kan zelf natuurlijk ook met vragen komen. Deze gesprekken zijn
niet verplicht, maar het is wel fijn om als school en ouder in contact met elkaar te staan.
Voor de leerlingen van de Blauwe druiven staan de gesprekken al op een ander moment gepland.
Aangepaste kerkdienst
Zondag 13 februari is er weer een aangepaste dienst in “De Brug” te Nunspeet, Meester Drostweg om 14.30 uur.
Ds. De Groot zal de dienst leiden. Via de deze link is het mogelijk om je aan te melden voor de dienst:
www.debrugnunspeet.nl/aangepastedienst
De volgende kerkdienst is op 20 maart 2022.

