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Agenda:
26 januar2018
29 januari 2018
9 februari 2018

21 februari 2018
22 februari 2018
23 februari 2018
24 febr. t/m 3 maart

Voorleesontbijt
Groepen 1-2, bibliotheekbezoek
Carnaval,
gr.5
t/m
8
aangepaste
schooltjden
Juffen en meesterdag
Rapport
Studiedag
Voorjaarsvakantie

Geachte ouders en verzorgers,
Welkom: Teun. We wensen je een gezellige tijd op de Augustinusschool!
Groepsbezetting
In de media leest en hoort u volop over een tekort aan leerkrachten. Op veel scholen
is dit probleem zelfs zo groot dat er groepen moeten worden samengevoegd,
opgedeeld of naar huis moeten worden gestuurd. Dit is bij ons gelukkig nog niet het
geval geweest. Wel wordt het ook bij ons steeds lastiger om in geval van ziekte een
invaller te vinden die de groep kan overnemen. Door intern te schuiven en door
invallers van buitenaf te werven is het ons ook nu weer gelukt!
De volgende aanpassingen zullen daarom vanaf volgende week ingaan.

-

-

-

Vandaag zal juf Kim (groep 7) met zwangerschapsverlof gaan. Wij wensen
haar een gezellige periode toe! Het is ons gelukt een goede leerkracht te
vinden en zijn we blij te melden dat Sharon Hansma haar gaat vervangen
vanaf 8 februari. De komende week zal intern worden vervangen.
Vanaf de kerstvakantie is juf Margo ziek. Het laat zich aanzien dat het wat
langer gaat duren voordat zij weer beter is. Op dit moment vervangt juf
Harriet haar op maandag en dinsdag. Zij zal dit komende weken blijven doen.
Voor de vervanging van de woensdag hebben we intern moeten schuiven
zodat juf Bo op woensdag kan vervangen. De dagen dat juf Mirelle werkt
blijven hetzelfde. Ook zal juf Arjanne de groep blijven ondersteunen.
Voor groep 1-2c betekent dit dat juf Marjolein van maandag t/m donderdag
gaat werken en juf Linda op vrijdag de groep vervangt.

Carnaval
Vrijdag 9 februari hebben wij een feestdag op school, wij vieren Carnaval! Dit jaar is
er een thema voor de hele school. Het thema is ‘sprookjes’.

Wij vragen iedereen in dit thema verkleed naar school te komen, mocht dit niet
lukken is andere verkleedkleding natuurlijk ook geen probleem! In de ochtend
kunnen de kinderen meedoen aan de talentenshow. Vanaf nu kunnen de kinderen
zich opgeven bij de groepsleerkracht, per klas zal er één act gekozen worden voor
de show. We hebben voor groep 5 t/m 8 een continurooster tot 14.00 uur, deze
kinderen moeten zelf hun lunch mee naar school nemen. Groep 1 t/m 4 is gewoon
om 12.00 uur uit!
Parro-app
Vorige week is de Parro-app gestart. Zeker 80% van de
ouders heeft deze Parro-app al geïnstalleerd. Heeft u vragen
of wilt u hulp bij het installeren? Loop dan gewoon naar
binnen. We helpen u hier graag mee.
Datum van de thema ouderavond gewijzigd
Op het jaarrooster staat vermeld dat er 1 februari een themaavond gepland staat voor de ouders. Dit jaar wordt de thema-avond anders dan
anders. Het thema is al bekend namelijk ‘positief opvoeden’. Om deze thema-avond
bijzonder te maken hebben we verschillende externe organisaties benaderd.
Vandaar dat de datum van de thema-avond wordt verschoven naar half maart. U
zult snel een uitnodiging ontvangen met meer gegevens voor deze bijzondere
avond.
Schoolvoetbal
Veel kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hebben zich opgegeven voor het
schoolvoetbaltoernooi. De inschrijving voor het schoolvoetbal is nu gesloten. We
gaan met 10 team deelnemen!

Nationale Voorleesdagen
De Augustinusschool doet mee aan de Nationale
Voorleesdagen (van 24 jan t/m 3 febr). Vandaag
was het voorleesontbijt waarbij enthousiast is
voorgelezen door papa’s, mama’s, opa’s en oma’s.
Op komende dagen gaan wij in alle groepen extra
veel voorlezen op school.

Volgende Koerier verschijnt op 9 februari 2018

