Weekkaart-nieuwsbrief maandag 21 januari— vrijdag 25 januari 2019
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VRIJDAG 25 JANUARI 2019

Samen leren voor morgen!

Leerling aanmelden? Vragen?
Directeur is van maandag t/m donderdag tot 18.00 uur bereikbaar: 0619460013.

MAANDAG 21 JANUARI 2019

DINSDAG 22 JANUARI
Vandaag heeft de nieuwe directeur Erwin Breukelman een gesprek met juf Nelleke, juf Wilna en juf
Harmke. Juf Wilna vervangt juf Nelleke in de ochtend. Juf Wilna heeft geen groep en vanaf 14.30 uur,
neemt meester Jent even de groep van juf Harmke over.
WOENSDAG 23 JANUARI 2019
Vandaag heeft Erwin Breukelman gesprekken met juf Marinka en juf Helen.
De gesprekken zijn bedoeld voor kennismaking en de formering van het nieuwe team.

DONDERDAG 24 JANUARI 2019
Vandaag heeft het team een teamvergadering.

VRIJDAG 25 JANUARI 2019
Vandaag is de nieuwe directeur Erwin Breukelman jarig.

Bijzonderheden/aankondigingen
Individueel damkampioenschap
De damclub Vechtstreek organiseert as woensdagmiddag ( 23 januari ) vanaf 13.00 uur een individueel damtoernooi voor
leerlingen van groep 5 tm 8 in De Binder in Gramsbergen. Iedereen die het leuk vindt kan hier aan meedoen. We verwachten dat iedereen die meedoet door eigen ouders begeleid zal worden. We wensen iedereen die meedoet heel veel plezier
en succes !!!

Sportinstuif groep 3,4
OP vrijdag 1 febr hebben groep 3 en 4 sportinstuif in de sporthal in Gramsbergen. We zoeken daarvoor nog wat
hulp :
Wie kan op donderdagavond 31 jan om 21.15 uur helpen met klaarzetten ?
Wie kan op vrijdag 1 febr om 8.30 uur leerlingen naar de sporthal brengen ?
Wie kan op vrijdag 1 febr om 11.30 uur leerlingen ophalen van de sporthal ?
Wie kan vrijdagochtend een groep begeleiden of bij een spel staan ?
Wie kan op vrijdagochtend 1 febr om 11.30 uur helpen met opruimen ?
Een uitgebreide brief met informatie is als bijlage bij de nieuwsbrief gevoegd.
Graag aanmelden bij één van de juffen.
Voorstelling groep 7,8
Op dinsdag 29 januari heeft groep 7 en 8 een voorstelling in de Voorveghter in Hardenberg. Wie kan om 10.15
uur brengen en om 11.45 uur weer ophalen ? Graag aanmelden bij juf Harmke.
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Nieuwe naam voor de samenlevingsschool
Hartelijk dank aan iedereen die de moeite heeft genomen een idee in te leveren voor de
namenwedstijd. Opgeteld hebben we van beide scholen 18 namen ontvangen.
Op 6 februari a.s. zal het nieuwe team samen overleggen welke naam wordt gekozen voor
de school.
Dan is de prijswinnaar natuurlijk ook bekend.

Even nieuws van het managementfront……………
Zoals al eerder aangekondigd neem ik afscheid als directeur van OBS Den Velde. Vanaf 6
februari zal het nieuwe team voor de fusieschool bekend zijn.
Aangezien ik de nieuwe directeur op geen enkele manier voor de voeten wil lopen, beperk
ik vanaf die datum mijn werkzaamheden op De Velde tot het afwerken van dossiers en het
samenstellen van een overdrachtsdossier.
Vanaf woensdag 16 januari werk ik alleen nog op woensdagmorgen op Den Velde.
Ik heb dan standaardoverleg met Erwin en kan ‘de open eindjes’ afhechten.
NB:
Vanaf 17 januari jl. is juf Linda niet meer werkzaam op OBS Den Velde. Samen met haar
run ik (tijdelijk) een cluster van Arcadescholen.
(Er is in het nieuwe team sowieso geen plaats voor een locatiecoördinator, omdat Erwin
voor vijf dagen als directeur aan de slag kan.)
Ik neem aan dat er aan het eind van het schooljaar nog een officieel afscheidsmoment
komt.
Aangezien ik alle communicatie via de nieuwe directeur wil laten lopen,
haal ik na 6 februari mijn 06-nummer van de weekkaart.

Graag wens ik het nieuwe team alvast veel voortvarendheid en geluk
bij het voorbereiden en (op-)bouwen van de samenlevingsschool.
Jent Hadderingh
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