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Agenda
datum

activiteit

ma 14 feb

Oudergesprekken

di 15 feb

Oudergesprekken

wo 16 feb

Oudergesprekken

do 17 feb

Oudergesprekken

vr 18 feb

Voorjaarsvakantie

ma 28 feb

Weer naar school

di 8 mrt

Oud papier

Nieuwe IB'er
Deze week hebben we de sollicitatieprocedure voor de rol van IB’er afgerond.
We zijn blij dat we kunnen melden dat Annemiek de Lang- Verra de opvolger gaat worden van Petra Boonstra.
Annemiek is nu IB’er op de Oosterbrink in Boijl en op de Twirrewyn in Donkerbroek. In het verleden is ze ook al als
groepsleerkracht werkzaam geweest op de Vensterschool.
Annemiek zal per 1 maart op onze school starten. Ze neemt het emailadres over van Petra, die het beheer over de
mail tot die tijd houdt.
ib.vensterschool@comprix.nl

Schoolfruit
Het schoolfruitmenu van deze week:
woensdag

donderdag

vrijdag

peer

peen

appel

Achtergrondinformatie peer

Achtergrondinformatie peen

Achtergrondinformatie appel

We willen u met klem verzoeken om ook op de andere dagen fruit mee te geven.

Beslisboom
Hieronder vindt u de meest actuele versie van de beslisboom
Beslisboom versie 31 januari 2022

Mededelingen positieve leerlingen
Vanwege het hoge aantal besmettingen op onze school is het niet meer mogelijk om daarvan melding te maken in
het ouderportaal. Door de vele afmeldingen is het onoverzichtelijk welke leerling om welke reden afwezig is.
Bovenstaande is in overleg met de GGD.
We verzoeken u wel nog steeds uw afwezige zoon of dochter telefonisch af te melden.

Jeugdverpleegkundige
Komende maandag zal de jeugdverpleegkundige van de GGD de 9-jarigen (die geboren zijn in 2012) zien. Dit vindt
plaats in het consultatiebureau. Nog niet alle ouders hebben de vragenlijst die is opgestuurd ingevuld. Wilt u er voor
zorgen dat u deze lijst ingevuld mee neemt naar school?

Personeelsbezetting
Naast dat we veel afwezige leerlingen hebben, is ook een deel van het personeel afwezig. Zoals u ongetwijfeld weet,
kampen we in Nederland met een lerarentekort. Dat begint ook voor onze school steeds problematischer te worden.
Zeker in combinatie met de huidige coronaregels. Om die reden kunnen we niet voorkomen dat er af en toe groepen
thuis moeten blijven.
Deze afgelopen week was juf Jenny van groep 2 al afwezig. Onderwijsassistent juf Tara was vanaf dinsdag ook al
ziek.
Dinsdag werd ook de invalkracht van groep 4 ziek, juf Loes. Om die reden was groep 4 die dag niet op school.
Vandaag is juf Margreet ziek. Groep 7 is daarom vandaag thuis gebleven.
Voor de komende week is er op dit moment nog geen leerkracht voor groep 4 op maandag en dinsdag. Woensdag tot
en met vrijdag zal juf Corine er zijn. Zo gauw we duidelijkheid hebben over de bezetting van groep 4 op maandag en
dinsdag, zullen we dat de ouders via het ouderportaal laten weten.
Juf Alie wordt volgende week vrijdag vervangen door juf Nikki.
We rekenen op uw begrip.

Peuterspeelzaal
Nieuws uit Peuterspeelzaal “de Mandehof”
In het nieuwe jaar zijn we gestart met het thema wonen, we hebben gevraagd of de
peuters een foto van hun huis mee wilden nemen. In de kring mochten ze hun huis laten
zien en we hebben gekeken of er een dak op zit, of er ramen zijn en of er ook een deur in
het huis zit. Vol trots lieten ze hun huis zien.

verschillende huizen. Bij één huis hebben we aangebeld en mochten we even binnen
kijken. Dat was best spannend! In de kring werden de liedjes “In Holland staat een huis
en Opa Bakkebaard” door de meesten uit volle borst meegezongen.
En de boeken “Waar is Dikkie Dik en Waar ben je Kleine Beer” stonden centraal.

Ook hebben we in de kring een spelletje met plaatjes gedaan zoek hetzelfde huis.
Al met al hebben we met elkaar weer erg genoten en geleerd van al die leuke activiteiten
die met thema Wonen te maken hebben.
Peuterspeelzaal Mandehof
Openingstijden: maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag van 8.15 uur – 12.15 uur.
Tel. 0561 - 432842

Ook hebben we in de kring een spelletje met plaatjes gedaan zoek hetzelfde huis.
Al met al hebben we met elkaar weer erg genoten en geleerd van al die leuke activiteiten die met thema Wonen te
maken hebben.
Peuterspeelzaal Mandehof
Openingstijden: maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag van 8.15 uur – 12.15 uur.
Tel. 0561 - 432842

