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Extra editie
Bijgaand ontvangt u een extra editie van de nieuwsbrief. We zijn gewend deze elke laatste donderdag van
de maand uit te geven. In verband met actuele ontwikkelingen een extra uitgave.

Ouderavond > Save the date
Afgelopen woensdagavond 16 januari was er de jaarlijkse ouder-kind-avond voor groep 7 i.v.m. media.
Elke keer weer blijkt dat dit een zinvolle en voor allen leerzame avond is.
Herhaaldelijk hebben we de vraag gekregen of we ook voor de overige ouders iets kunnen organiseren
rond dit thema. Dat gaan we doen; en wel op donderdag 7 maart!
Er is dan een algemene ouderavond. Dhr. Sjaak Jacobse zal voor ons een inleiding houden onder de titel
“Media-educatie van jongs af aan”. We willen met u in gesprek gaan over de rol van nieuwe media in de
opvoeding. We willen het programma concreet en praktisch opzetten. Te zijner tijd hopen we u met een
aparte uitnodiging uitgebreid te informeren. Reserveert u alvast de datum?!

Personeel
Er zijn nogal wat ontwikkelingen gaande in ons team.
 Zoals u weet, is juf Grisnich (groep 5) per 1 januari gestopt. Tot de voorjaarsvakantie nemen de jufs
de Jongh en Romijn deze groep waar. Eind december hebben we geadverteerd. Dit heeft geresulteerd
in een tijdelijke benoeming van Juf ’t Lam-Mijnders, een oud-collega. Vanaf de voorjaarsvakantie zal ze
samen met juf de Jongh gaan werken in groep 5. De verdeling over de dagen ziet er als volgt uit: mawo-vr juf de Jongh ~ di-do juf ’t Lam. In maart zullen we opnieuw een sollicitatieprocedure starten om
structureel in deze vacature te kunnen voorzien.
 In verband met zwangerschap heeft juf van Voorden(groep 1a) een baan gezocht en gevonden dichter
bij huis. Ze heeft haar vertrek aangekondigd per 1 maart. Alhoewel we dit heel jammer vinden,
begrijpen we het ook. De juf woont in Zegveld. Elke dag op en neer is best intensief. We starten
morgen een sollicitatieprocedure voor het invullen van deze vacature.
 In de tweede helft van maart begint het zwangerschapsverlof van juf Voshart. Zij werkt elke vrijdag in
groep 3b en neem het compensatie verlof in groep 6a waar. Als alles naar wens goed mag verlopen,
zal dit zwangerschapsverlof duren tot ongeveer de zomervakantie. Dit verlof wordt waargenomen door
juf Weststrate-Bouma, eveneens een bekende oud-collega.
Al met al best wat veranderingen. Regelmatig kunnen we in de media lezen over een personeelskrapte in
het onderwijs. We ervaren het nu ‘aan den lijve’. Juist ook daarom waarderen we de (extra) inzet van
collega’s die ons willen helpen.
Echter, ook elke keer weer leren we, dat we niets in eigen hand hebben en in alles afhankelijk zijn van de
leiding en hulp van de Heere. We willen deze zorg met u delen en daarom ook aanbevelen in uw gebeden.
Bid en werk!

Remo Fashion
Dhr. Modderkolk van de firma Remo-fashion uit Rijssen heeft ons bericht gedaan, dat hij stopt met zijn
bezoeken op twee zaterdagen (februari en oktober) in Lisse. Dit in verband met afnemende klandizie.
Hij blijft wel komen in Katwijk. De eerstvolgende keer zal dat zijn op 8 februari.
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