De organisatie voor het komend schooljaar 2017-2018
Veendam, 16 juni 2017
Aan de ouder(s)/ verzorger(s) van onze leerlingen,
Voor het komend schooljaar hebben we flink moeten puzzelen op de hoeveelheid groepen (we
hebben budget voor 6 groepen) en op de beschikbare leerkrachten. We starten komend jaar met 120
leerlingen verdeeld over 6 groepen.
Na overleg met de MR voor advies en instemming is er voor de volgende indeling gekozen:
Groep 1/2, groep 2/3, groep 4, groep 5, groep 6/7 en groep 8.
De huidige groep 1/2 van juf Catharina zal in zijn geheel doorgaan en groep 2/3 vormen. Zowel de
kinderen als de juf blijven bij elkaar en zullen samen, onder begeleiding van Cedin (advies- en
ondersteuningsbureau) groep 2/3 gaan vormen. Wij kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn
omtrent de gang van zaken in de groep 2/3. Wij zullen deze vragen inventariseren en zijn aan het
nadenken wanneer en hoe wij dit met de ouders kunnen communiceren. De ouders van groep 2/3
ontvangen hier nog bericht van.
Hieronder vindt u het schema met de stand van zaken wat betreft de formatie. Zoals u kunt zien,
staat meester Ewout niet in de lijst. Hij heeft een baan gekregen op de Zonnewijzer in Siddeburen.
We zijn heel blij voor hem en wensen hem veel plezier en geluk op zijn nieuwe plek binnen de VCO.
Wij verwelkomen juf Marieke Bremer in ons team. Zij zal zich in een van de volgende nieuwsbrieven
verder voorstellen.
Wij streven er naar in de laatste week voor de zomervakantie een exacte dagindeling te kunnen
geven met de naam van de nieuwe juf of meester.
Groep 1/2
Groep 2/3
Groep 4
Groep 5
Groep 6/7
Groep 8

juf Krista en juf Margriet K.
juf Catharina
juf Debbie
juf Angelina en juf Ingrid
juf Margriet N. en juf Marieke Bremer
juf Marijke en juf Ingrid

Groepswissel
Op woensdagochtend 12 juli zullen de kinderen een wisselochtend hebben. Ze zijn dan van 9.00 uur
tot 10.15 uur bij hun volgende leerkracht.
Zwemmen en gym
Volgend schooljaar 2017-2018 zullen de kinderen uit groep 5 en 6 naar schoolzwemmen gaan. Ook
zal meester Auko weer gymles geven. U krijgt nog bericht over de tijden voor zwemmen en gym.
Bamba
Volgend schooljaar zal Kinderopvang Bamba een lokaal in onze school krijgen om naschoolse opvang
te kunnen realiseren. Zij zullen in het lokaal komen waar nu groep 4 zit. Deze ingang zal dan ook
vanaf volgend schooljaar alleen nog voor de naschoolse opvang gebruikt gaan worden.
Wij verheugen ons zeer op de samenwerking en zien het als een goede kans en ontwikkeling voor
beide partijen.
Lokalen
De groepen zullen allemaal een andere plek krijgen, behalve groep 8, groep 1/2 (in huidige groep 1)
en groep 2/3 (in huidige groep 1/2). In het lege lokaal naast groep 8 zullen de kinderen van groep 6/7
hun plek krijgen. In de huidige groep 5/6 zal groep 5 gaan zitten en in het lege lokaal daarnaast groep
4.
Met vriendelijke groet, namens het team van CBS ’t Haimstee,
Josha Veger

