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Agenda
Weeknieuws lezen als PDF
Datum

Activiteit

vr 1 jul

"Venster Fair"

ma 4 jul

Oudergesprekken

di 5 jul

Oud papier

di 5 jul

Oudergesprekken

di 5 jul

Excursie Westerbork Groep 8

wo 6 jul

Oudergesprekken

do 7 jul

Oudergesprekken

wo 13 jul

Afscheid groep 8

vr 15 jul

Leerlingen vanaf 11:45 uur vrij; start zomervakantie

za 16 jul

Zomervakantie

Venster Fair (herhaling)
Op vrijdag 1 juli organiseert de ouder vereniging de "Vensterfair". Voor deze dag is veel hulp nodig om deze dag toch
tot een succes te maken. Opgave kan ook via de kalender van het ouderportaal.
U kunt zich ook melden bij Wilma Jager, Yvonne van Komen of Ruth Stelma.
ov@vensterschool.net

Invallerstekort
We hebben in Nederland te maken met een lerarentekort. Tot voor kort speelde zich dat voornamelijk af in de
Randstad en bleven we daar in Friesland nog van verschoond. Dat is inmiddels wel anders. Ook in andere regio's,
waaronder het noorden, is het vinden van gediplomeerde leraren steeds moeilijker.
Dat probleem doet zich op dit moment meestal voor wanneer er een leerkracht ziek is. Dan zijn er in de meeste
gevallen geen invalkrachten beschikbaar. In die gevallen wordt er gekeken of er collega's zijn die die dag vrij zijn,
maar toch bereid zijn om extra naar school te komen. Soms kan het opgelost worden met behulp van een stagiaire
en soms staat de directeur of de IB'er een poosje voor de groep. Deze oplossingen zijn vanwege uiteenlopende
redenen in de meeste gevallen ook niet haalbaar. Kinderen verdelen over andere groepen lijkt een praktische
oplossing, maar heeft ook nadelen, zoals extra werkdruk. We willen de leerkrachten die nog wel op school zijn niet
overbelasten. Om die redenen kan het gebeuren dat er groepen naar huis gestuurd worden. Zodat de lessen van de
andere leerlingen ongestoord door kunnen gaan.
Dit schooljaar hebben we al meerdere groepen een dag thuis moeten houden. We begrijpen dat dat voor u en voor
de kinderen erg vervelend is. Toch willen we u bovenstaande wel meegeven, zodat u zich kunt voorbereiden op zo'n
situatie. U zou bijvoorbeeld afspraken met andere ouders kunnen maken over de opvang van uw kind(eren) voor het
geval de groep van uw zoon of dochter niet naar school kan en u moet werken.
Stichting Comprix werkt achter de schermen hard aan de werving van nieuw personeel.

Nieuwsbrief GMR Comprix
Nieuwsbrief nr 5 GMR Comprix
Klik hieronder voor meer nieuwsbrieven van de GMR en voor informatie over de MR van de Vensterschool.
MR-pagina

Nieuws uit de Peuterspeelzaal
Thema verkeer
Tijdens dit Thema hebben we verschillende activiteiten gedaan.
We hebben o.a. gekeken waar we de vervoersmiddelen kunt
vinden.
Op de weg, op het water of in de lucht.

Hoe komen we naar de peuterspeelzaal.
Ben je op de fiets gekomen of in de buggy?
Pak het juiste plaatje.

Brandweerman Berry is met de braadweerauto bij ons geweest. Hij heeft uitgelegd wat hij allemaal aan moet trekken
als er brand is. Ook heeft brandweerman Berry de blauwe lampen van de brandweerauto aangedaan. Alle peuters
mochten even in de brandweerauto zitten en met de brandweerslang water spuiten.

Tijdens het knutselen hebben we een auto en een vliegtuig gemaakt en ook nog een vaderdagcadeautje.

Bij het buitenspelen hebben we kennis gemaakt met een aantal verkeersborden.

Op 24 mei zijn we naar het gymlokaal geweest, hier had Karen van het Beweegteam Weststellingwerf een parcours
klaar gezet. Klimmen, klauteren, kruipen, springen en glijden.

Al met al hebben we met elkaar weer erg genoten en geleerd van al die activiteiten.
Peuterspeelzaal Mandehof
Openingstijden: maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag van 8.15 uur – 12.15 uur.
Tel. 0561 - 432842

Jump Freerun

