Extra Maandbrief juni 2013

Groepsindeling schooljaar 2013-2014
adres

Hierbij ontvangt u de extra maandbrief met de nieuwe groepsindeling.
Door bezuinigingen en een licht dalend aantal leerlingen zijn wij genoodzaakt om
8 groepen te gaan draaien. Dat is niet onze eerste keus. Wij hadden nog graag 9
groepen gedraaid, maar dat is financieel niet mogelijk. Na veel overleg en
vergaderen zijn wij tevreden met deze indeling.
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In overleg met de MR zijn wij tot de volgende groepsindeling gekomen:

website

1-2
3
4
5-6
6-7
7-8
8

Leerkrachten
Marja
Jeannette
Paulien
Martine
Lindi
Leonie
Marijke
Marie-José
Werner
Frans
Daniëlle
Colynda
Jacoline
Wil
Evelien

www.paxchristibodegraven.nl

maandbrief

Groep
1-2

Er zijn een paar aandachtspunten bij deze verdeling.
 Juf Carolien staat niet meer ingedeeld. Zij heeft aangegeven te stoppen
met werken.
 Juf Jacoline komt vanuit de vervangingspool weer terug bij ons op school.
 Juf Lia en juf Marisja staan er nog niet bij, maar de zorg wordt later
ingedeeld.
 Juf Martine gaat verhuizen. Van groep 7-8 naar groep 1-2 !!!!

Op dit moment zijn de leerkrachten bezig met de verdeling van de kinderen. Zij
maken gebruik van hun ervaringen met en in de groep, de afgenomen
sociogrammen en de suggesties die ouders hebben ingediend. Heeft u nog
aanbevelingen voor de plaatsing van uw kind, dan kunt u contact opnemen met
de leerkracht van uw kind. Wij proberen rekening te houden met alle
opmerkingen en bevindingen, maar kunnen niets beloven.
Over 2 à 3 weken komt de indeling van de kinderen. Dit krijgt u via de mail
toegestuurd!

Afscheid nemen
Juf Carolien heeft aangegeven dat zij stopt met werken. Juf Carolien werkt al
jaren op de Pax Christi en is een hele fijne juf. Wij vinden het jammer dat zij
stopt, maar hebben begrip voor haar besluit. Wie weet wat de toekomst ons gaat
brengen…………en zien wij haar nog eens terug!?!?!
Met het team nemen wij binnenkort afscheid van haar! En ook met de kinderen
willen wij een leuk gebaar maken, maar dat hoort u nog wel!

Opvang lunch
Naar aanleiding van de laatste evaluatie over het continurooster zijn er
wisselende opmerkingen geweest over de lunchpauze. Wij hebben voor volgend
schooljaar een andere opzet gemaakt om zo rust en ruimte te creëren.


Iedere groep eet in de klas met 2 overblijfouders.



Na een kwartier gaat 1 overblijfouder naar buiten, kinderen die even wat
meer tijd nodig hebben om te eten blijven bij de andere overblijfouder.



Daarna spelen ze met elkaar nog buiten. De totale pauze bedraagt een
half uur.



De leerkrachten hebben een half uur pauze.

Op maandag-dinsdag-donderdag en vrijdag hebben wij dus 6 ouders per dag
nodig. Een versterking van ons overblijfteam is dus echt noodzakelijk. Als u het
leuk zou vinden om tussen 11.30-13.00 uur met een (vaste) groep kinderen te
eten en te spelen, meld u zich dan aan bij juf Carla of juf Saskia.
Wij hopen dat veel ouders mee willen werken aan een goede opvang!

Vriendelijke groet,
Saskia van den Akker

