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Geachte ouders/ verzorgers, 

 
De 3e schoolweek begint. Er is een hoop gedaan en 
er valt ook weer een hoop te melden. 
Echter het allerbelangrijkste is dat de leerlingen volop 
bezig zijn met hun hoofd en hart en daarbij ontzettend 
veel plezier hebben.    
 

• Vervanger juf Hilleen 

We blijven het jammer vinden dat juf HIlleen ons gaat 
verlaten…. Daarnaast is het ook zo dat er een 
landelijk tekort is aan leerkrachten. Ondanks deze 
“krapte” hebben we gelukkig, mogelijk, een vervanger 
gevonden om les te geven aan de groepen 7 en 8. De 
laatste gesprekken zijn gaande en we hopen dat we 
deze kandidaat dan ook heel snel aan u kunnen 
voorstellen.  

 

• Juf Esther 

Juf Esther is thuis en aan de beterende hand. Zij laat 
ons met regelmaat weten hoe het gaat en we hopen 
haar ook spoedig weer te verwelkomen. Ik heb 
hierboven reeds aangegeven dat het lastig is om 
vervanging te vinden bij uitval van leerkrachten. Het 
kan dus (incidenteel) gebeuren dat een 
onderwijsassistent waarneemt in de klassen waarbij 
een andere leerkracht dan ondersteuning biedt of dat 
bepaalde programma’s worden verzet of omgedraaid. 
We gaan tot het uiterste en proberen hiermee te 
voorkomen dat leerlingen naar huis worden gestuurd. 
 

• Verkeer 
 

We merken volgens mij allemaal dat het weer wat 
drukker is op de weg. De verkeersveiligheid rondom 
de school vraagt dus onze aandacht. Probeer het 
brengen en halen van uw kind(eren) zoveel mogelijk 
met de fiets of lopend te doen. 
Vanuit de gemeente is aangegeven dat de route 
(straat) voorbij de parkeerplaats, richting de 
Heidepolle, alleen bestemd is voor omwonenden. Dus 
niet voor derden. Het verzoek aan ons allen is om 
daar gehoor aan te geven. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
We proberen zoveel mogelijk op natuurlijke wijze de 
gang van zaken op te pakken. Dit is niet eenvoudig. 
Dit betekent veel rekening houden met allerlei 
situaties, standpunten, instanties en ontwikkelingen 
maar het voelt wel goed! 

 

  
In het verlengde hiervan kiezen we ervoor om de 
schoolreisjes door te laten gaan. Het staat in de 
planning en nu kan het nog! De leerkrachten (een 
aantal heeft dat al gedaan) zullen verdere informatie 
verschaffen over de dag, de activiteiten en de 
financiële afwikkeling.  

• Info avond/ ouder-kindgesprekken 

Zoals het er nu naar uitziet gaan we de info avond 
(groep 1 en 2) en de ouder-kind gesprekken ook 
gewoon weer fysiek op school doen. Ze staan al 
aangegeven op de kalender. De leerkrachten zullen, 
net als de voorgaande keren, u informeren over het 
verloop van deze avonden. 

In ieder geval gaan we er iets moois van maken. 

 

Hartelijke groet 

 

Team CBS De Wegwijzer 

 
 



 


