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Wat een fantastisch feest
Het lijkt al weer even geleden, maar wat hebben
we een fantastisch Sinterklaasfeest gehad. De
kinderen hebben genoten. Complimenten voor de
kinderen (en hun ouders) voor de gemaakte
surprises. Fijn dat er zoveel aandacht is voor
elkaar. Ik wil dan ook iedereen die bij de
organisatie betrokken is geweest hartelijk danken.
_________________________________________

Vervanging bij ziekte leerkracht

In een vorige nieuwsbrief heb ik u al laten weten
dat het steeds moeilijker wordt om ‘goede’
invalleerkrachten voor de klas te krijgen. Tevens
heb ik toen aangegeven dat ik het niet uitsluit dat
in de toekomst kinderen naar huis gestuurd
moeten worden. Dit doen we uiteraard pas in het
uiterste geval. Met het team en de MR hebben we
het volgende stappenplan opgesteld dat we volgen
bij ziekte van een leerkracht:
1. Via de invalpool vragen we een invaller aan.
2. Als stap 1 niet gehonoreerd wordt, bel ik de
duo-partner.
3. Als stap 2 niet lukt bel ik de collega’s die
bereid zijn om ook in een andere groep in te
vallen.
4. Als stap 3 niet lukt wordt meester Jeroen
gevraagd (als hij op school is voor de
werkdrukvermindering) om de groep van de
zieke leerkracht over te nemen.
5. Als stap 4 niet lukt wordt juffrouw Chantal
gevraagd. Dit kan alleen op haar werkdagen
(di-do-vrij).
6. Als stap 5 niet lukt wordt er gekeken wie er
van het ambulante personeel voor de groep
kan staan.
7. Als stap 6 ook niet lukt zullen we kinderen
naar huis moeten sturen. Dit wordt dan bij
binnenkomst aan de ouders medegedeeld.
Van de kinderen die alleen komen worden
de ouders gebeld. De enkele kinderen die
echt niet naar huis (buren/opa en
oma/vriendjes) kunnen worden verdeeld
over een andere groep.
U ziet dat wij als team alles in het werk stellen om
een goede oplossing te zoeken. Bij al deze stappen
kunnen wij garanderen dat er kwalitatief goed
onderwijs wordt gegeven. Daarom hebben wij

bewust de optie ‘groepen verdelen’ niet
opgenomen in het stappenplan. Ons inziens is
lesgeven aan extra grote groepen geen goede
oplossing. Je bent dan niet bezig met kwalitatief
goed onderwijs, maar met opvang.
_________________________________________

Biebouders gezocht.
Via deze weg willen de biebouders een oproep
doen voor nieuwe vrijwilligers. Ze zoeken nog een
vrijwilliger voor de vrijdag van 11.45 tot 12.30 uur.
Heeft u interesse meldt u zich dan bij juf Anneloes,
de leerkracht van uw kind of ondergetekende.
_________________________________________

Hiep hiep hoera

We wensen de volgende kinderen alvast een hele
fijne verjaardag toe.
15 december
Feline groep 5
17 december
Hugo groep 4
17 december
Serra groep 7
17 december
Sjoerd groep 6
18 december
Bella groep 1/2a
20 december
Anjuta groep 8
26 december
Milan groep 5
31 december
Tom groep 3
1 januari
Ahmad januari 5
1 januari
Mohammed groep 5
5 januari
Jinte groep 4
6 januari
Finn groep 1/2b
10 januari
Danny groep 1/2a
10 januari
Khaled groep 5
_________________________________________

Welkom op de Kameleon
We heten Yasmina van harte welkom bij ons op
school. Yasmina is afgelopen maandag gestart in
groep 3. We wensen haar heel veel speel- en
leerplezier op de Kameleon.
_________________________________________

Belangrijke data

20 december
Kerstviering, info heeft u reeds ontvangen.
21 december
Kerstvakantie. Alle kinderen zijn om 12.00 uur uit.
_________________________________________

Met vriendelijke groeten namens
het team van de Kameleon,
Gio Witjes.

