
Beste lezer,

De laatste periode tot de zomervakantie is aangebroken. Een periode van hard werken,

maar ook nog genoeg leuke activiteiten. Ook gaan we een aantal dingen in de school nog

wat opknappen in de komende weken. Daarover leest u meer in deze nieuwsbrief.

Kim

Teamnieuws

Juf Cynthia haar verlof is begonnen. Haar werkzaamheden zullen op maandag en woensdag

worden overgenomen door juf Curien. Juf Curien stelt zich voor:

Samen met mijn vriend en onze 2 kinderen woon ik in Wilnis. Een aantal jaar geleden ben ik

als zwemonderwijzer gestart en heb nu de overstap naar de basisschool gemaakt. Ik heb

ontzettend veel zin om tijdelijk het team te mogen versterken.

Vacature delen

Voor volgend schooljaar hebben we een vacature open staan. Dit is oorspronkelijk voor

het zwangerschapsverlof van juf Jamie, maar we kunnen onze nieuwe collega een vaste

baan bieden voor het hele schooljaar (en daarna). Het vinden van personeel is

momenteel erg lastig vanwege het grote leerkrachten tekort. Uit ervaring weten wij dat

sollicitanten tegenwoordig het meest afkomen op vacatures die via social media

verspreid zijn en via hun eigen netwerk. Wilt u zo vriendelijk zijn om onze oproep,

waarmee verwezen wordt naar de volledige vacature, te verspreiden in uw netwerk?

Deze is bijgevoegd als bijlage. Alvast bedankt!

Studiedag dinsdag 21 juni

Reminder: dinsdag 21 juni zijn de kinderen vrij vanwege een studiedag. Het team gaat onder

andere Cito toetsen evalueren, plannen bijstellen, rapporten afmaken en overdrachten doen

voor volgend schooljaar.

Kleine verbouwing

Zoals u in het nieuwsbericht over de nieuwbouw heeft kunnen lezen, is het twijfelachtig of

de bouw van het nieuwe gebouw komend schooljaar door kan gaan. Omdat er in ieder geval vertraging is

opgelopen, hebben we ervoor gekozen een aantal dingen in de school nog dit schooljaar op te gaan knappen.

Vloerbedekking gaat eruit, deuren worden geschilderd, we krijgen nieuwe meubels voor het leerplein en we

gaan wat lokalen verwisselen. Over de nieuwe lokaalindeling wordt u later verder geïnformeerd. Omdat we het

merendeel voor de zomervakantie afgerond willen hebben, kan het zijn dat het soms wat rommeliger is in en

om school.



Handige vaders/moeders/opa’s/oma’s gezocht voor een klusje

Zoals hierboven beschreven gaan we de school een opfrisbeurt geven. Onderdeel daarvan is het ombouwen

van de kapstokkasten met steigerhout. Onze conciërge Herman heeft al voor het hout gezorgd en dit in het

juiste formaat gezaagd. We zoeken handige ouders of opa’s/oma’s die ons een middag of avond willen helpen

met het bevestigen van het hout aan de kasten. Datum en tijd in overleg. Graag aanmelden door te reageren in

Social Schools of via de groepsleerkracht.

Tot de volgende, laatste PEN van dit schooljaar in juni!
Team OBS de Eendracht

Bijlagen:

- Folder Fundag

- Oproep vacature, deze graag delen!


