Nieuwsbrief vrijdag 19 juni 2020
Beste ouders,
We hebben u beloofd om het informatieboekje en de indeling van de groepen vandaag bij u
bekend te maken. U heeft het boekje in een apart bericht ontvangen. Het overzicht met de
data die voor u belangrijk zijn worden binnenkort ook in de Parro kalender geplaatst zoals u
gewend bent.
In het informatieboekje ontbreken enkele namen zoals u wellicht al is opgevallen waaronder
juf Dantiëlle. Zij krijgt volgend jaar een nieuwe leerplek, waar is nog niet duidelijk. Verder in
deze nieuwsbrief kunt u lezen over de overige mensen die ontbreken in het informatieboekje.
Juf krijgt een baby

De kinderen van groep 4 hebben gisterenmiddag op een bijzondere manier te horen
gekregen dat juf Mandy in januari een baby krijgt!! Gefeliciteerd juf Mandy!!!! Via een
woordpuzzel kwam de tekst: DE JUF KRIJGT EEN BABY naar voren. Verbaasd vroegen ze
aan de juf of dat echt waar was. Het is echt waar en daarna trakteerde de juf op lange
vingers met muisjes.
Een nieuwe combinatiegroep
We starten het volgende schooljaar weer met een nieuwe combinatiegroep 3 /4. Hoewel
combinatiegroepen al jaren op alle soorten onderwijs de dagelijkse realiteit is en voor
schoolorganisaties heel gewoon, merken we bij ouders dat dit vragen oproept. Groepen van
40 of meer leerlingen is geen wenselijke situatie en omdat er geen formatieruimte is om
kleine groepen van 20 of minder kinderen te maken zijn combinatiegroepen soms
onvermijdelijk.
Via onderstaande link leest u meer over de voor- en nadelen van
combinatiegroepen. https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/de-voor-en-nadelen-van-eencombinatiegroep/news/177/

5 Collega’s nemen afscheid van de Violier
Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen behalve onze directeur Betty van Dam ook
Marianne Hanswijk, Rob van Duppen Sylvia Smit en Janna Spek met pensioen gaan.
5 Pensionado's, dat komt niet vaak voor in een jaar! We willen u de gelegenheid geven om
even langs te komen, afscheid te nemen en een glaasje te drinken. We doen dat uiteraard
buiten en hopen dat het weer zal meewerken!

Fijn weekend!

