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Gelukkig nieuwjaar iedereen!!!!!!
Wij wensen iedereen veel gezondheid, geluk en plezier in
het nieuwe jaar 2013. Wij hopen dat alle wensen die u op
1 januari had, gaan uitkomen

en dat het weer een prachtig jaar mag worden voor
iedereen.
Juf Madelon Dooijes met pensioen per 1 februari
Eén van de eerste juffen van de oude Waterlandschool
gaat ons per 1 februari verlaten om van haar pensioen te
genieten. Juf Madelon, ooit begonnen als taakverlichtster
van toenmalig directeur Yonty van Oorschot, heeft vanaf
1983 onafgebroken bij ons op school gewerkt, van
kleutergroep tot groep 8. Daarvoor had zij er al zo’n tien
jaar als juf in Amsterdam opzitten, dus dat zij het nu wat
rustiger aan gaat doen is duidelijk.
Juf verdwijnt echter niet helemaal uit beeld. Eén dag per
week zal zij als vrijwilligster op Midden haar hulp blijven
aanbieden bij toetsen, RT- werk of andere zaken in en
buiten de klas. Echter niet meer als klassenleerkracht.
Die tijd zit er op
Juf Cheila terug van weg geweest
Na een lange periode van herstel is juf Cheila weer terug
op Noord. Het gebroken been is weer helemaal heel en de
spieren weer bijna op oude sterkte, zodat juf weer op
volle kracht vooruit kan. Fijn dat u er weer bent juf!!!
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Veranderingen binnen school per 30 januari
Op locatie Noord is de situatie in de kleuterafdeling zo,
dat er op dit moment dat er 32 kinderen in de groep
zitten en er in de komende maanden nog wel wat
kleuters bijkomen. Dat wordt een onwenselijke situatie
en daarop is besloten om deze groep te splitsen in 2
kleinere kleutergroepen.
Dat gebeurt vanaf maandag 30 januari as.
Om deze nieuwe kleutergroep te begeleiden komt juf
Pascale weer terug naar Noord. Eén dag per week, op
vrijdag, zal de groep worden opgevangen door juf Anita.
De andere groep blijft onder leiding van juf Lenie en op
dinsdag zal juf Cheila voor de klas staan.
Dat betekent voor groep 4 Midden dat zij het zonder juf
Pascale zullen moeten stellen.
Groep 4 Midden zal worden overgenomen door meester
Fred. Hij zal vijf dagen deze groep nemen en daarmee
(voorlopig) uit beeld van locatie Noord zijn.
Dat betekent weer dat groep 8 Noord op donderdag een
nieuwe leerkracht nodig heeft. Dat wordt juf Ria. Zij blijft
ook eens in de twee weken groep 4 van juf Joke op
Noord doen. Hierin verandert dus niets.
Ook de groepen 7 en 8 van Midden krijgen 1 x per week
een andere juf. Dat wordt juf Marian D.
Juf Madelon Dooijes gaat per 1 februari van haar
pensioen genieten, dus moest er ook hier geschoven
worden.
In schema ziet het er als volgt uit:
Groep
1/2 a Noord
1/2 b Noord
4 Midden
5 Midden
7 Midden
8 Midden

ma, woe, do vrij
juf Lenie
ma t/m do
juf Pascale
ma t/m vrij
Meester Fred
ma, di woe en vrij
Juf Ellen
ma t/m do
Juf Kelly
ma, di, woe en vrij
Juf Rita

dinsdag juf Cheila
vrijdag juf
Anita
donderdag
juf Wendy
vrijdag
Juf Marian D.
donderdag
Juf Marian D.

Staat de klas van uw kind niet genoemd in bovenstaand
schema, dan verandert er voor uw kind dus niets.

Beschikbaarheid meester Paul
Door alle verschuivingen met klassen en leerkrachten
gebeurt er ook het een en ander in de kantoortjes van
Noord en Midden.
Meester Fred zal de rest van het jaar in groep 4 op
Samenspel-Midden zitten en daarmee komt meester Paul
weer vaker op Noord terug.
U vindt hem op de volgende dagen of dagdelen op de
onderstaande locaties:
Middag (vanaf
12.30 uur)
maandag
Midden
Midden
dinsdag
Noord
Midden
woensdag
Noord
Noord
donderdag
Noord
Noord
vrijdag
Midden
Meester Paul
heeft vrij
Behalve natuurlijk op die dag(delen) waarop hij
buitenshuis is voor vergaderingen met het bestuur of
andere instanties. Dat laat zich echter niet zo gemakkelijk
in schema zettten voor een heel jaar, dat zult u begrijpen.

Meester Paul

ochtend

Volgende week start 1e toetsperiode 2016-2017
Vanaf volgende week gaan we de kinderen weer toetsen
op alle vakgebieden met behulp van de Cito-LVS toetsen.
Voor de groepen 6,7 en 8 zijn de resultaten van deze Mtoetsen( M = Midden schooljaar)mede bepalend voor het
schooladvies dat eind groep 8 wordt gegeven.
Wij willen u vragen afspraken bij dokter en tandarts, zo
ver als mogelijk, buiten deze twee weken te maken of
anders na schooltijd. We snappen dat het soms niet anders
kan, maar het is fijn als uw kind op hetzelfde tijdstip als
zijn klasgenoten de toetsen kan maken.
Maandag 16 januari koffieochtend op Midden
Aanstaande maandag is er weer een koffieochtend op
Samenspel-Midden. Het onderwerp waar deze keer over
gesproken gaat worden is “Opvoeden”. Wilt u over dit
onderwerp meepraten, dan bent u vanaf 8.30 uur welkom
in de middenruimte van Samenspel-Midden.

Belangrijke data in januari en februari 2017
16-27 jan.
Toetsperiode 1 CITO-LVS M-toetsen
16 jan.
Koffieochtend op Midden
30 jan.
Start nieuwe klasindeling
10 feb.
Rapporten uit
13- 16 feb.
Rapportgesprekken
17 feb.
Voorjaarsvakantie

Fijn weekend
Team Samenspel

