INFO4@LL
Donderdag 9 november 2017

Belangrijke data
Lampionnen knutselen (gr 1-2)/
optocht groep (13.30u-13.45u)

In deze laatste info4all van dit schooljaar berichten wij u over de

vrijdag 10 november 2017

zaken.

Pietenochtend

De komende tijd zal weer een feesttijd worden voor de
Droomspiegel! Deze info4all informeert u over de komende
feesten en de ontwikkelingen binnen de school met betrekking
tot personeel en organisatie.

Donderdag 23 november 2017
Sinterklaas
Dinsdag 5 december 2017
Studiedag
Woensdag 6 december 2017
Versieren voor kerst (ouders nodig!)
Donderdag 7 december 2017
Kerstviering en kerstdiner
Donderdag 21 december 2017
Kerstvakantie
Vrijdag 22 december 2017 - zondag 7
januari 2018

komende activiteiten, huisvesting en personele- en onderwijskundige

Sint Maarten
Op vrijdag 10 november vieren
we Sint Maarten. De groepen 1
tot en met 4 gaan op
vrijdagochtend 10 november hun
lampionnen knutselen. De
kleuters worden graag geholpen
door de ouders. De groepen 3
en 4 worden geholpen door de
midden-bovenbouw. Wilt u zorgen dat de kinderen van de
groepen 1 tot en met 4 zelf een lampje mét batterij meenemen
voor hun lampion? Op vrijdag middag (10 november) is het
dan zover: de lampionnenoptocht met de zelf geknutselde
lampionnen! U bent van harte welkom van 13.30u tot 13.45u
om de optocht te komen bekijken. Op de Locatie Marco Polo
lopen we rond de Zonnewijzer. U kunt dan ook het best op het
schoolplein of bij de Zonnewijzer staan. Op Locatie Bosrand
lopen we een stukje langs de huizen op de Willem
Barentszroute (tot de speeltuin en dan lopen we weer terug
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Personeel
Zwangerschappen
Dit schooljaar lijkt zeer
vruchtbaar te zijn! Inmiddels
hebben wij drie zwangere
collega’s in ons midden. Juf
Reinouw, juf Daisy en juf Anouk
verwachten alledrie een kindje in
het jaar 2018! Wij wensen alle
drie de juffen een goede
zwangerschap toe!
Op dit moment zijn wij druk met
het vinden van vervanging voor
het zwangerschapsverlof van juf
Reinouw en juf Daisy.
Omdat juf Anouk door ziekte
door haar zwangerschap niet
langer voor de groep kan staan,
is juf Jamie Lee in haar plaats
gekomen. Juf Nancy is een dag
meer gaan werken. Wij danken
beide leerkrachten voor hun
flexibiliteit hierin.
Ziekte
Juf Aranka heeft zich door
lichamelijke klachten ziek moeten
melden. In haar plaats is meester
Hein gekomen die het schooljaar
met de groep zal afmaken. Juf
Aranka zal een moment prikken
met meester Hein om afscheid te
nemen van de groep.
Ook juf Marinka heeft zich voor
een langere periode ziek gemeld.
Wij weten nog niet hoe lang dit
gaat duren. Juf Margret heeft zich
zeer flexibel opgesteld zodat de
gesprekken door konden gaan
en de vervanging was geregeld.
Wij houden de ouders van de
groep op de hoogte zodra wij
nieuws hebben over juf Marinka
en/of de structurele vervanging
van juf Marinka.

naar school). Hier kunt u het best op het schoolplein of bij het
speeltuintje staan. De kinderen gaan na de optocht met hun juf
of meester mee terug naar de klas om de dag af te sluiten en
komen zoals gebruikelijk om 14.00u naar buiten. Op deze dag
hoeven de kinderen geen 10-uurtje mee te nemen. Ze krijgen
die dag een mandarijn van de Oudervereniging!

Fietsen op het schoolplein
De laatste weken zien wij weer steeds meer kinderen fietsend
het schoolplein op komen, op beide locaties. Wilt u zo
vriendelijk zijn uw kinderen voor het schoolplein te laten
afstappen in verband met de vele
personen die op het schoolplein
verblijven voor en na schooltijd? Zo
kunnen wij samen zorgen voor een
stukje veiligheid voor onze
leerlingen.

Oproep Oudervereniging: Sint versieren
Op vrijdag 17 november vanaf 14.00u zullen wij de school
gaan versieren in de sfeer van Sinterklaas op beide locaties.
Hier hebben we natuurlijk weer veel ouderhulp bij nodig! Als u
kunt en wilt helpen, zouden wij dat heel fijn vinden. U kunt zich
opgeven bij Rianne Brunt, voorzitter van de Oudervereniging
(r.brunt@ov.droomspiegel.nl).

Ziekte Lia Rosa Gastaldo (directeur)
Via de voorzitter van het bestuur van SKO Flevoland Veluwe
(dhr. Koen Oosterbaan) heeft u een brief gekregen waarin
stond dat juf Lia (directeur) zich heeft ziek gemeld. Juf Lia zal
worden vervangen door de interim directeur Ingrid Bruin.
Marije en Ingrid zullen de komende tijd samen de directie van
de Droomspiegel vormen. Marije zal zich richten op de
lopende zaken in de school en Ingrid zal het interne proces van
de school op zich nemen. De concrete verdeling van taken zal
in een mail naar u worden gestuurd, zodat u weet welke
persoon u kunt aanspreken op de vragen die u heeft omtrent
de Droomspiegel als school. In deze mail zal Ingrid Bruin zich
direct voorstellen aan u als ouders.
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Vervangingen
Afgelopen maand, op 5 oktober, hebben de leerkrachten van
de Droomspiegel collectief gestaakt in Den Haag. De
voornaamste redenen zijn: de grote werkdruk binnen het
onderwijs en de salariëring binnen het Primair Onderwijs
(PO). Door deze twee redenen studeren er elk jaar minder
studenten af en is er nauwelijks vervanging te vinden binnen
het PO in Nederland. Op dit moment voelen wij de druk om
onze groepen met goed personeel te kunnen bemannen,
voornamelijk als een leerkracht weg valt.
Vervanging is er bijna niet te regelen. De stakingen zijn niet
zonder reden; er moet actie ondernomen worden binnen het
Primair Onderwijs. Leerkracht zijn is één van de mooiste
vakken om uit te mogen oefenen, dit moet ook aan onze
volgende generatie worden doorgegeven. Wij blijven strijden
voor goed onderwijs. Voor onze kinderen; voor onze
toekomst.
Namens het team van de Droomspiegel,
Directie de Droomspiegel

3

