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AGENDA febr./maart
Do. 21 febr. Juffenfeest 
Di. 26 febr. ColumBus 
Do. 28 febr. Korfballessen voor groep 3 t/m 5 
Ma. 4 mrt. t/m  Voorjaarsvakantie 
Vr. 8 mrt. 
Di. 12 mrt.  ColumBus 
 Voorlichtingsavond Natuurwerkweek  

voor ouders groep 7/8. Aanvang 19.30 uur 
 
 

Do. 14 mrt. Excursie Museum Veere groep 5/6 
Thema: Wonen 

Wo. 20 mrt. Start KinderKunstweek 
Di. 26 mrt.  ColumBus 
Wo. 27 mrt. Schoolvoetbal jongens groep 5 t/m 8 
Di. 2 april  Buitenlesdag 
Wo. 3 april Schoolvoetbal meisjes groep 5 t/m 8 
Do. 4 april  Kijkavond 
  Theorie examen verkeer groep 7/8 

Spaaractie Nierstichting/CoralGardening 
Begin februari is de cheque met daarop de gespaarde maandaggelden overhandigd aan 
Yvonne Dijkstra van de Nierstichting. De kinderen hebben het afgelopen jaar maar liefst  
€ 708,50 bij elkaar gespaard!  
Het komende jaar sparen we voor het behoudt en herstel van koraalriffen.  
Esmee Bannenberg van CoralGardening heeft in elke klas een gastles gegeven om de 
kinderen nader te informeren over wat dit allemaal inhoudt.  
(https://www.coralgardening.org/nl/) 

 
Opgave zwemlessen 
Zoals u weet kunnen de kinderen van onze school dankzij de sponsoring van OOS 
International, gratis deelnemen aan de zwemlessen A, B en C in zwembad de Goudvijver. 
Zij ontvangen dan ook een gratis abonnement.  
De planning is dat de website eind februari weer opengaat om in te schrijven. Kinderen die 
vorig jaar op zwemles zaten en waarvan het e-mailadres bekend is, krijgen een mailtje zodra 
de website opengaat. Ouders van kinderen die voor het eerst op zwemles willen komen, 
kunnen een mailtje sturen naar zwembad@veere.nl met het verzoek op de mailinglijst te 
komen. Zij krijgen dan ook een mail zodra de website opengaat. 
Belangrijk is om bij het inschrijven te vermelden dat het om zwemles Sponsoring OOS gaat! 
Dit kan onder het kopje opmerkingen aan het eind van het inschrijfformulier. 
Wees er op tijd bij, want vol =vol! 
              

Vakantierooster 2019-2020 
Studiedag Primas vr 04-10-2019 
Herfstvakantie   ma 14-10-2019  t/m   vr 18-10-2019 
Kerstvakantie     ma 23-12-2019  t/m   vr 03-01-2020 
Voorjaarsvakantie    ma 24-02-2020  t/m   vr 28-02-2020 
Pasen   vr  10-04-2020  t/m  ma 13-04-2020 
Meivakantie  ma 20-04-2020 t/m di 05-05-2020 
Hemelvaartsdag   do 21-05-2020 t/m   vr 22-05-2020 
Pinksteren  ma 01-06-2020  t/m  di 02-06-2020 
Zomervakantie ma 13-07-2020  t/m   vr 21-08-2020 
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Ziekte en vervanging 
Momenteel is het zeer problematisch om vervanging te krijgen in geval van ziekte. Wanneer 
een leerkracht ziek is proberen we in eerst instantie de vervanging zoveel mogelijk intern op te 
lossen. Daardoor blijft dan vaak weer ander werk liggen, waardoor de werkdruk soms flink 
toeneemt.  
Wanneer we de vervanging intern niet kunnen oplossen, zullen klassen moeten worden 
samengevoegd. In een uiterste geval kan het mogelijk zijn dat de kinderen thuis moeten blijven. 
Natuurlijk nemen we dan contact op met alle ouders. We hopen op uw begrip hiervoor. 
Het mag duidelijk zijn dat we ons uiterste best doen om dit te voorkomen. 

 
Vervanging juf Susan 
Het herstel van juf Susan neemt helaas langere tijd in beslag dan we hadden gehoopt. Tot nu 
toe heeft juf Marja haar prima vervangen, maar zij gaat vanaf vrijdag genieten van een 
welverdiende vakantie en gaat daarna weer aan de slag op haar boerderij en mini-camping.  
Het was vervolgens een hele puzzel om de vervanging goed geregeld te krijgen.  
Natalie Hulstein wordt op maandag en dinsdag de leerkracht van groep 4/5. Zij is een 
bekende voor de kinderen.  
Juf Angelien is van woensdag t/m vrijdag de leerkracht van deze groep.  
Juf Dorothea wordt op vrijdag de leerkracht van groep 6. 
We wensen juf Marja een fijne vakantie en alle goeds op haar boerderij en juf Natalie en juf 
Dorothea veel succes en plezier met de kinderen! 

 
Wetenswaardigheden 

 Fleur van de Kreeke neemt morgen namens onze school deel aan de Nationale 
Voorleeswedstrijd in de Zeeuwse Bibliotheek. We wensen haar natuurlijk heel veel 
succes! 

 Op 15 maart is er een landelijke stakingsdag afgeroepen door PO-in-actie en de AOB. 
Op dit moment zijn onderhandelingen gaande. Om die reden heeft CNV besloten niet 
te staken. Hoewel wij de zorgen delen over het lerarentekort, gaan wij niet staken op 
15 maart.  

 

    
 

Hartelijke groet, 
namens het team, 
Jacco Onderdijk. 


