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Belangrijke
data:
25, 26, 27 juni
2 juni
5 juni
6 juni
19 augustus

Portfoliogesprekken
Afscheid groep 8
Laatste schoolochtend
Zomervakantie
Eerste schooldag

Schoolorganisatie 2019-2020
De schoolorganisatie voor volgend schooljaar staat in de steigers. We kunnen u
informeren over hoe we de groepen indelen en met welke leerkracht de leerlingen en
ouders te maken hebben.
Groep

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1

juf Marga

juf Marga

juf Marga

juf
Marga/Astrid

juf Marga (o)

2

juf Astrid

juf Leonie

juf Astrid

juf Leonie

juf Leonie (o)

3

juf Joke

juf Joke

juf Lisanne

juf Lisanne

juf Lisanne

4

juf Evelien

juf Evelien

juf Evelien

juf Evelien

juf Evelien

5

juf Esther

juf Esther

juf Esther

juf Joke

juf Joke

6

juf Shannen

juf Shannen

juf Shannen

juf Shannen

juf Shannen

7/8

meester
Edwin

meester
Edwin

meester
Edwin

meester
Edwin

meester
Edwin

juf Jolanda

juf Jolanda

juf Jolanda

IB/zorg
Plusklas

juf Bianca

Er zijn dus enkele nieuwe namen voor leerlingen en ouders. Juf Evelien Zondervan komt
bij Albero werken. Ze heeft dit schooljaar op Walcheren gewerkt.
Meester Edwin Pieterse stapt na vele jaren werkzaam te zijn geweest in Yerseke over
naar de Kohnstammschool. Hij zal in de enige volledig gecombineerde groep
ondersteuning krijgen van een onderwijsassistente.
Juf Claudia Verdonk gaat werken met leerlingen die
vanuit hun arrangement extra ondersteuning nodig
hebben in de groep of individueel.
In dit schema staan collega’s die ziek zijn niet vermeld.
Juf Ada wordt vervangen door juf Jolanda als intern begeleidster.Juf Bianca werkt in de
plusklas. De dagen worden nog ingevuld. Juf Debby wordt vervangen door juf Ellen.

Gesprekken op school
Volgende week hebben we de eerste rapport/portfolio gesprekken
met uw kind, over zijn/ haar werk op school. Het is dus de bedoeling
dat uw zoon/dochter bij het gesprek aanwezig is. Mocht u deze week
nog geen uitnodiging voor het gesprek hebben ontvangen, spreek
dan de leerkracht aan.
Kindervakantieweek
Van 5 t/m 9 augustus is de kindervakantieweek in de Goese Polder met als thema
‘Circus’. De leerlingen hebben hierover vandaag een flyer gekregen.
GVO en HVO op school
Al jaren geven juf Evelien en juf Nuray
godsdienst vormings onderwijs en
humanistisch vormings onderwijs. Op het eind
van het schooljaar kunnen ouders aangeven
dat hun zoon/dochter een andere vorm wil
gaan volgen. Dat doen we niet tijdens een schooljaar vanwege invulling van de lessen en
betaling van de docenten. Als u voor 1 juli schriftelijk of via de mail doorgeeft dat uw
zoon of dochter een overstap wil maken, is dit in orde.
Medezeggenschap op de school
Maandag 3 juni was de laatste vergadering van de MR in dit
schooljaar. We hebben verschillende punten besproken
zoals het nieuwe schoolplan voor de komende 4 jaar, de
formatie, het MR reglement, de gezonde school (2de
certificaat behaald), de avond4daagse die goed verlopen is,
de toekomst van de plusklas en de schoolgids.
Het schoolplan is besproken en we konden vragen stellen.
De formatie is heeft 2 nieuwe leerkrachten (Ans en Bart
gaan met pensioen), maar de groepenverdeling was nog
niet definitief bekend. Deze hebben we 12 juni gekregen en ook daarover zijn vragen
gesteld. Het MR reglement is definitief gemaakt en houdt in dat er 2 personeelsleden zijn
en 2 ouderleden. Dit betekent voor onze MR dat Ans en Marloes afscheid hebben
genomen. Ans door pensioen en Marloes vond het na 6,5 jaar inzet ook wel mooi
geweest. Bregje gaat nog 1 jaar door en Jeroen is terstond herkiesbaar. De
personeelsleden zijn compleet als Ada terugkomt en anders wordt een andere leerkracht
gezocht. Volgend jaar komt de plek van Bregje wel vacant. Dus heb je als
ouder/verzorger interesse kom dan een keer kijken of een vergadering bijwonen. De data
zijn terug te vinden op de schoolkalender.
Met vriendelijke groet,
Jeroen en Bregje, ouderleden van de MR.

