Fusieschool LaLoBo

NIEUWSBRIEF 1
Schooljaar 2020-2021 nr. 1

Beste ouders/ verzorgers,
De derde week van een bijzonder schooljaar is van start gegaan. Bijzonder, vooral
door de fusie en het werken onder RIVM-‘regime’. We zijn goed gestart vanwege
een goede voorbereiding en grote betrokkenheid. We realiseerden ons voor de
zomervakantie dat we bij aanvang van het nieuwe schooljaar nog tegen zaken aan
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Agenda
07-09: MR vergadering
16-09: Gr. 1/2 (Z) IVN Boerderij

zouden lopen die we over het hoofd hebben gezien. Daar wordt uiteraard flink
aan gewerkt.
Dit is de eerste ‘Nieuwsbrief’ van dit schooljaar. Elke eerste maandag van de
maand verschijnt een editie; meestal vergezeld van een aantal (geselecteerde)

bijlagen van externe partijen.
De derde maandag van elke maand ontvangt u van de leerkracht(en) een Groet
Uit de Groep.
Alle medewerkers van fusieschool LaLoBo (voorlopige werknaam) wensen u een
heel fijn schooljaar!!

Personele aangelegenheden
Op het gebied van personeel staat de komende maanden een aantal mutaties op de rol.
Het vertrek van Ria Berkvens per 01-11 (gr. 6 locatie Zonnehof) en Ineke
Eijsbouts per 01-01 (gr.7 locatie Zonnehof) was bekend en hun afscheid is
gepland. De werkhervatting na bevallingsverlof van Bregje van Bommel
(MT. + lkr. Locatie Zonnehof) per 03-11 is ook bekend. Het gegeven dat
Loes Maas (gr. 3/4 locatie Kruiskensweg) zwanger is, maakt dat de betreffende groep tussen kerst- en meivakantie een andere leerkracht heeft.
Onlangs heeft Henriëtte van den Boogaart (gr. 5 locatie Zonnehof) aangegeven dat ze vanwege (prettige) privé- omstandigheden per 01-11 haar
werkzaamheden in het onderwijs neerlegt. Haar afscheid vieren we op locatie Zonnehof tegelijkertijd met dat van Ria Berkvens op woensdag 28-10.
Verder kan worden vermeld dat Ingrid van Hout (gr. 5 locatie Zonnehof) na
een ziekteperiode weer langzamerhand wat taken op zich gaat nemen. Hopelijk geldt dat Angelique van der Heijden (gr. 8 locatie Zonnehof) ook
snel!!

23-09 t/m 30-09: Kinderpostzegelactie
01-10 t/m 09-10: kinderboekenweek
07-10: Nieuwsbrief 2

Luizenpluizen
Zoals elk jaar wordt er na elke vakantie door
het team van luizenmoeders gecontroleerd op
hoofdluis. Het is fijn dat er een aantal moeders is die zich hiervoor inzetten. Zo proberen
we samen de school hoofdluis-vrij te houden!
Op locatie Kruiskensweg hebben er het afgelopen schooljaar veel moeders (wegens
schoolverlaten) afscheid genomen... Hierdoor
bestaat het team nog maar uit 2 luizenmoeders. Een lang verhaal kort: locatie Kruiskensweg is op zoek naar mensen die het team willen komen versterken! Wanneer: elke maandag na elke vakantie om 13.30u.
Hoe lang? Ongeveer een uurtje, indien we met meer mensen zijn, zijn we
sneller klaar...
Aanmelden kan via de leerkracht.
Op locatie Zonnehof is het luizenpluiteam meteen de 1e schooldag in actie
gekomen. Kinderen in de ‘gevarenzone’ zijn benaderd en zijn vandaag
opnieuw onderzocht.
Boodschap van het luizenpluisteam: blijf veelvuldig kammen; daarmee blijf je
een boel ellende voor!!

Werkgroep Verlies en rouw
Voor kinderen is het fijn als ze zich veilig voelen in een vertrouwde omgeving. Prodas wil dat de school een van die veilige plekken is. Vandaar dat op
elke school een leerkracht is aangewezen als contactpersoon Verlies en
Rouw. Voor onze school zijn dat Ilse Joosten (locatie Zonnehof) en Ine
Corstens (locatie Kruiskensweg). Deze persoon volgt scholing en is het aanspreekpunt binnen de school voor kinderen en leerkrachten die vragen hebben rondom echtscheiding en overlijden. Op bestuursniveau worden, door
de werkgroep Verlies en Rouw, lotgenotenbijeenkomsten georganiseerd
voor kinderen van gescheiden ouders en voor kinderen die te maken hebben
met het verlies van een gezinslid. Tijdens zes bijeenkomsten, onder schooltijd, wordt er onder begeleiding van twee speciaal opgeleide mensen met
elkaar gesproken over wat er veranderd is. Deze kosteloze bijeenkomsten
zijn in het belang van het kind.
In januari 2021 gaan er 2 groepen van start. De aanmeldingsformulieren hiervoor worden in november verspreid. Heeft u vragen of interesse dan kunt u
zich wenden tot bovenstaande contactpersoon of de leerkracht van uw kind.
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