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KALENDER DECEMBER                                            
 

4 december 18.30-19.30 uur 
5 december 
7 december  

12 december  
13 december 
21 december 

23 december – 7 januari 2018 
8 januari 

 

 

Surprise kijkavond 
Sinterklaasfeest op school; 12 uur vrij 
Screening groep 1&2 motoriek 
Oud papier 
Circusvoorstelling groep 1 t/m 5 
Kerstfeest; ’s middags 12.00 uur vrij  
Kerstvakantie 
Eerste schooldag van 2018   

  

 

INLEIDING  

December; een maand waarin kinderen met 

het licht van hun fiets aan op school komen. 

Binnen; gezelligheid en lichtjes. Teamleden en 

ouders druk in de weer om de feestvreugde op 

school te verhogen. Spanning ten top; komt 

Sinterklaas dit jaar wel op school? Als 

Sinterklaas vertrekt naar Spanje wordt de hele 

school weer omgetoverd in kerstsfeer. 

Donderdagavond 21 december vieren we het kerstfeest op school. Vrijdag 22 december om 12.00 

uur start de kerstvakantie. We hopen, dat iedereen dan kan gaan genieten van fijne feestdagen! 

Maar eerst wens ik u nog een ‘koude’ decembermaand met veel warme lichtpunten!     Rita 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizwaGu-cXWAhWFblAKHev2Bi4QjRwIBw&url=https://debosrank.talentwesterveld.nl/&psig=AFQjCNHpSn3XKulu6_33X_J-eqZbVOSWHw&ust=1506621702417990
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitj9iRq-nXAhWP16QKHdh5AM4QjRwIBw&url=http://www.talkmarkets.com/content/us-markets/seasons-greetings-a-few-year-end-charts-and-reindeer-jokes?post%3D55320&psig=AOvVaw1nCdXHlScrr0U8JrZqNpIO&ust=1512235334144413
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG-qicqenXAhXNCOwKHZUiCyUQjRwIBw&url=http://www.saturnus-leiden.nl/sinterkerst-2015/&psig=AOvVaw37pPR18O0Msf_mBQXQwExY&ust=1512235141469842
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EVEN VOORSTELLEN: conciërge Ger 

Mijn naam is Ger de Haan en ik woon in Meppel. Sinds december 2015 
werk ik op OBS de Bosrank. Mijn hobby’s zijn bezig zijn met auto’s en ik 
reis graag naar Spanje. Op school doe ik alle werkzaamheden die een 
conciërge hoort te doen. ’s Ochtends zorg ik ervoor dat de koffie klaar 
staat en de vaatwasser weer is uitgepakt. Kopiëren, opruimen, stellingen 
plaatsen, fruit rondbrengen, een boodschapje doen, enz. Eigenlijk teveel 
om op te noemen. Ik vind het leuk om samen met kinderen een klus te 
klaren. Vanmiddag hebben een paar leerlingen uit groep 8 mij geholpen 
met opruimen. Na afloop trakteer ik ze dan even op een glaasje ranja.  
 

 

SINTERKLAAS OP SCHOOL  
Het is bijna zover! 
Sint en Piet zijn weer in ons land. Ze willen dan ook graag aan de kinderen van onze school een 
bezoek brengen. 
Wij hebben al een klein bericht ontvangen dat hij wil 
komen op dinsdag 5 december. We kijken er met veel 
plezier naar uit. 
Het is de bedoeling dat de kinderen om 08.30 uur eerst 
in de klas komen. 
Daarna gaan we samen naar het plein om Sint en Piet te 
verwelkomen. 
I.v.m. de draaicirkel van de auto van de Sint vragen wij 
de ouders om bij de groene “Teletubbie” heuvels te 
gaan staan.  
We hebben een gezellig programma; de kinderen krijgen 
drinken met iets lekkers erbij van de ouderraad. Graag 
wel gewoon de fruittas meenemen en een extra plastic 
tas voor het cadeautje en knutselwerkjes. 
Het feest duurt tot 12.00 uur en de kinderen zijn ’s middags vrij. 
Groepen 1 t/m 4; 
Dinsdag 28 november hebben de kinderen Pietengym. Ze mogen verkleed gymmen.   
Groepen 5 t/m 8; 
De leerlingen van de groepen 5,6,7 en 8 maken ter gelegenheid van Sinterklaas prachtige surprises 
voor elkaar. 
 

UITNODIGING KIJKAVOND 
Maandag 4 december van 18.30 uur tot 19.30 uur mogen alle leerlingen met hun 
ouders een kijkje komen nemen in de lokalen. Alle lokalen zijn in Sintsfeer en in 
de bovenbouw kunt u de surprises bezichtigen. 

 
 

SCHOOLFRUIT  

Woensdag, donderdag en vrijdag zijn onze fruitdagen op school. We krijgen 
dan schoolfruit via leverancier fruitbedrijf Halm. Op onze Facebookpagina 
laten we per week weten wat voor fruit er die dag op school verzorgd wordt. 
Ook kunt u het zien op de website van EUschoolfruit. Samen eten zorgt voor 
gezelligheid. Soms lusten kinderen dan van alles wat ze thuis nog nooit 
geproefd hebben. Lust je het fruit niet wat die dag centraal staat, dan neem je zelf reserve fruit mee 
en eet je dit in de klas. We stimuleren op school dat de kinderen ook op ma. en di. gezond eten mee 
naar school nemen. Ook graag gezonde traktaties bij verjaardagen! Op internet staan genoeg 
voorbeelden. U helpt ons toch ook hierbij? 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil346KntTXAhXHEewKHar7B4MQjRwIBw&url=http://helvoirt.net/sinterklaas-pieten-helvoirt-en-op-bezoek/&psig=AOvVaw33_6ClNznnJ79pPiK3piqt&ust=1511510636904590
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SOCIALE MEDIA AVOND; samen mediawijs! 

Dinsdag 21 november was er een workshop op school “Samen 

mediawijs!” voor de leerlingen van groep 6/7/8 en hun ouders. In het 

kader van de Week van de Mediawijsheid hebben de OR, MR en het 

team van de Bosrank en de Veldwikke besloten om deze workshop aan 

leerlingen en ouders aan te bieden.  

Er werd gesproken over wat de voor- en nadelen zijn van internet. 

Samen een Kahoot quiz 

spelen en praten over 

diverse stellingen in 

groepjes van leerlingen en 

ouders samen. Iedereen 

kreeg na afloop een 

formulier mee naar huis om 

thuis nog even kort samen 

te evalueren.  

Wat heb je nu geleerd over 

Social Media en 

computergebruik en wat 

neem je mee naar huis? 

Welke afspraak gaan jullie 

thuis maken? 

 
 

HULP GEVRAAGD: DECORATIE-GROEP 
Ellen en Ingrid zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden om een aantal keer per jaar de school 

‘aan te kleden’. We hebben momenteel twee enthousiaste ouders die ons (weer) gaan helpen. Graag 

willen we de groep dit jaar groter maken; vele handen maken licht werk!  

Aanmelden kan door een mailtje te sturen aan i.jantzen@talentwesterveld.nl  

 

HULP GEVRAAGD: ‘OPPIMP-BEURT’ 
Het schoolgebouw is nu 10 jaar oud. Het team en enkele ouders zijn met een opruim- en 

oppimpbeurt van de school bezig. Wie heeft er nog goede decoratie en/of inrichtings-ideeen? Ook 

zijn wij nog dringend op zoek naar enkele ouders die ons willen helpen met het sausen van de muren 

in de gang.  Misschien op een avond/een zaterdag/een kerstvakantiedag? Wie heeft tijd en zin? Wij 

zorgen voor het materiaal, hulp en voor de koffie met iets lekkers natuurlijk! Aanmelden kan bij 

r.lorkeers@talentwesterveld.nl  

 

 

TYP-LES 
Ook dit jaar kunnen de leerlingen weer vanaf maart op 

woensdagmiddag typelessen krijgen in OBS De Bosrank. Dit wordt 

georganiseerd door de organisatie ‘Typetuin’. De school biedt hierbij 

ruimte aan en is verder niet bij de organisatie betrokken. Meer 

informatie kunt u hierover vinden in de bijlage bij deze nieuwsbrief.  

mailto:i.jantzen@talentwesterveld.nl
mailto:r.lorkeers@talentwesterveld.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD1IHcmunXAhWB66QKHWqLCzAQjRwIBw&url=https://www.typetuin.nl/online&psig=AOvVaw3Dhh4XRdV5ACsH97mVzL_F&ust=1512231268342417
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TREFBAL 
Deze week werden er voorrondes gespeeld van 
trefbalwedstrijden. De winnaars mogen naar de finale in 
Dwingeloo. De Bosrank was goed vertegenwoordigd. 
Verschillende teams gaan in training om ook in Dwingeloo 
de beker te veroveren.  
 

 
 

HET SCHOOLPLEIN 
De winter is bijna begonnen. Het is grauw en grijs buiten, maar de projectgroep voor het schoolplein 

denkt groen. In de tweede week van het nieuwe jaar gaan we de pergola realiseren die voor de 

zuidkant van de lokalen van de onderbouw komt. Deze wordt betaald uit de inkomsten uit de 

succesvolle sponsorloop die vorig schooljaar werd georganiseerd. Langs de pergola zal beplanting 

komen zodat het een mooi groen geheel wordt. De pergola kan dan schaduw bieden voor de 

kinderen in de lokalen. 

Daarnaast zijn we nog steeds in overleg met de gemeente over de grote werkzaamheden. De 
planning hiervoor moet met verschillende instanties worden afgestemd, onder andere om de 
realisatie in een kort tijdsbestek te kunnen laten verlopen. 
We hopen in het voorjaar weer volop groei en bloei te zien in de plantvakken. Er zijn nieuwe 
houtsnippers opgebracht op het paadje tussen de bakken. Deze houtsnippers zijn gesponsord door 
Hoek Havelte www.hoekhavelte.nl.  Namens de commissie van het schoolplein: Janneke van der Wal. 
 

 
 

AFSCHEID LEERKRACHT LIANNE VAN BEEK 
Deze week heeft leerkracht Lianne van Beek afscheid genomen van onze school. Lianne werkte 1 dag 

per week in groep 2. Lianne heeft een baan aangeboden gekregen van 4 dagen per week in Vledder.  

Namens alle leerlingen, ouders en collega’s bedanken wij haar voor alles wat ze voor onze school 

heeft gedaan. Heel veel succes met je nieuwe baan Lianne! In december werkt Janet Vink fulltime in 

groep 2. 

Hallo leerlingen, ouders en collega’s, 
Donderdag 30 november is mijn laatste dag voor groep 2. Na 2,5 jaar stage 

en werken, stop ik op de Bosrank. Er is mij een mooie nieuwe uitdaging 

aangeboden op een andere school, waar ik kan starten per 7 december. 

Aangezien ik een hele fijne tijd heb gehad op de Bosrank, neem ik met een 

dubbel gevoel afscheid van de leerlingen, collega’s en de school. Ik wil 

iedereen bedanken voor alle leuke, fijne en leerzame momenten. Hopelijk tot ziens. 

Lianne 

 

SCREENING Gym Xtra 
Binnenkort (7 dec.) zal de beweegcoach een screening komen uitvoeren bij de leerlingen van de 
groepen 1 en 2. Dit om te kijken welke leerlingen in aanmerking komen voor Gym Xtra. 
Gym Xtra is een extra en specifieke vorm van bewegingsonderwijs om kinderen met een achterstand 
op de grove motoriek te helpen hun problematiek te verminderen. 
Het streven is de bewegingsvaardigheid van de kinderen dusdanig te versterken dat ze, tijdens 
bijvoorbeeld de gymles, weer met hun leeftijdsgenoten mee kunnen komen. 

http://www.hoekhavelte.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikxbjE9-XXAhXR5aQKHbFbA7MQjRwIBw&url=https://nl.depositphotos.com/27384815/stock-illustration-cute-children-waving-hand.html&psig=AOvVaw1NC4bwlgfY06IvZ3XFlNlu&ust=1512118767160402
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Tijdens de screening zullen er verschillende onderdelen met betrekking tot de grove motoriek 
getoetst worden. Hieruit zal blijken welke kinderen in aanmerking komen voor Gym Xtra. Gym Xtra 
vindt plaats onder de reguliere schooltijden.  
Als uit de screening blijkt dat u zoon/dochter hiervoor in aanmerking komt, zal u een brief ontvangen 
en heeft u alsnog de keuze om uw kind wel of niet te laten deelnemen aan deze lessen.  
 
Met vriendelijke groet, Kim ten Klooster – Dijkstra, Beweegcoach gemeente Westerveld 

 
 

OUD PAPIERDATA 2018  

16 januari     20 februari    3 april    8 mei             12 juni            17 juli 

 

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK 
Elke donderdag is Lammert van der Wal, schoolmaatschappelijk werker op school aanwezig. Het 

School Maatschappelijk Werk biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar en 

hun ouders bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen. Het inschakelen van de 

schoolmaatschappelijk werker gebeurt altijd in overleg. Vaak zal het initiatief uitgaan van de interne 

begeleider of de leerkracht, maar ook ouders kunnen als ze dat nodig vinden rechtstreeks contact 

opnemen met de schoolmaatschappelijk werker.  

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u toenadering zoekt tot het schoolmaatschappelijk 

werk. Veel voorkomende thema’s zijn weerbaarheid, het omgaan met boze buien, omgaan met 

echtscheiding en onzekerheid. De insteek van het schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige 

en vertrouwde omgeving te bieden waar er gewerkt kan worden aan het zelfstandig oplossen van 

problemen. Vaak is de begeleiding kortdurend. Er kunnen gesprekken met de kinderen gevoerd 

worden, maar ook ouders kunnen hier terecht met opvoedingsvragen.  

De School maatschappelijk werker verwijst door wanneer meer of andere hulp nodig is. Vanaf januari 

2015 gaan verwijzingen via het sociaal team Westerveld.Zonder toestemming verstrekt het School 

Maatschappelijk Werk geen informatie over u aan derden. Bovendien heeft u altijd het recht de 

eigen gegevens in te zien. 

De school Maatschappelijk werker is op vaste tijden aanwezig:1 keer per week op de 
donderdagochtend. U kunt binnenlopen of bellen, maar mailen kan natuurlijk ook. 
De contactgegevens van de schoolmaatschappelijk werker vindt u hieronder: 
Lammert van der Wal     Telefoon: 06-26681465                  e-mail: l.vd.wal@welzijnmw.nl 

 
In de schoolvakanties en buiten schooltijden is er altijd iemand van het School Maatschappelijk Werk 
bereikbaar via het centrale kantoor. Centraal kantoor Welzijn Mensen Werk: 085-273 14 44   
(ma.t/m vrij.8.30-17.00 uur) 

 

OERMUSEUM groep 7&8 

Afgelopen maandag en vlak voor de herfstvakantie 

zijn de groepen 7 en 8 naar het Oermuseum in 

Diever geweest. Hier kregen de kinderen uitleg 

over het leven van de eerste boeren in Nederland 

(de hunebed-bouwers) en hoe die (over)leefden. 

De periodes hiervoor, de voorlaatste en de laatste 

ijstijd, kwamen ook aan bod. Na een stuk theorie 

onderbouwd met een tentoonstelling en materiaal 

mochten de kinderen zelf aan de slag. Aardewerk versieren zoals de boeren dat vroeger deden en 

bijlen en speren maken, waar mee gejaagd werd. 

mailto:l.vd.wal@welzijnmw.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIpc3GodTXAhVQ56QKHYkhAGwQjRwIBw&url=http://www.beckum.nl/evenementen/tvo-oud-papier-inzameling-10/&psig=AOvVaw0YALz_UBCnhyCYZlE_fXHY&ust=1511511505415475
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BEZOEK KERK EN SPEULKOELE GROEP 7 

Groep 7 is dinsdag 28 november op bezoek geweest in de Havelter kerk en de Speulkoele. Dit bezoek 

vond plaats in het teken van omgevingsonderwijs.  

De rondleiding in de kerk werd geleid door Mevrouw Vedder en de dominee. We hebben de 

prachtige kerk van dichterbij bekeken en gesproken over het “duivelsrooster” dat voor de kerk 

geplaatst is honderden jaren geleden. Daarna zijn we binnen gegaan, waar we gesproken hebben 

over de reformatie, de beeldenstorm waarbij alle beelden uit kerken werden gehaald, maar ook over 

Luther. De leerlingen herkenden Luther van het plaatje dat werd getoond, omdat zij druk aan het 

onderzoeken zijn voor een bijpassende kaart uit Topondernemers op school. Annemarijn en Cato 

hebben ook nog even mogen “preken”, vanuit de preekstoel. Vervolgens klonk er gezang onder 

leiding van de predikant en de dominee: “Zie ginds komt de stoomboot…..” Natuurlijk hebben we 

ook het orgel van dichtbij mogen bekijken en zelfs beleven. Verschillende kinderen hebben onder 

begeleiding van de organist hun talent mogen laten horen. Om niet te vergeten… we hebben 

genoten van het uitzicht, hoog in de toren. Van daaruit konden we Havelte prachtig overzien.  

Na het lopen door het domineespaadje stond in de Speulkoele Meneer Zanting op ons te wachten. 

Hij vertelde over de prachtige toneelstukken die worden geoefend vanaf het voorjaar en worden 

gespeeld in de zomer. In de “zaal” hebben we nog even een rekenlesje gehad, schattend rekenen. De 

vraag was hoeveel mensen er in het theater kunnen om te kijken. Maar liefst 299 mensen! Het 

bekijken van het decor was voor velen een verbazingwekkende belevenis. Het prachtige kleine 

boerderijtje aan de voorkant, bleek aan de achterkant helemaal niet te bestaan! Tot slot hebben we 

de kleedruimtes en de grimeursstoelen bekeken waar alle artiesten worden voorzien van de nodige 

pracht en praal. Het was gezellig en gelukkig droog!  

Bedankt voor deze leerzame morgen! 

 

 

KLASSEN-UITJE GROEP 6 NAAR DE PREHISTORIE  

Haags Buitencentrum in Wilhelminaoord 
Op donderdag 2 november ging groep 6 naar het Haags Buitencentrum. Een Prehistorische tijdreis. 

Het  ging over de rendierjagers, jager-verzamelaars   en de boeren. Eerst kwamen de rendierjagers ze 

leven in een tent en jaagden op rendieren. Ze 

gebruikten alles van het dier, de botten gebruikten ze 

voor wapens en de huid voor kleden en kleren. De 

rendier jagers volgden altijd de rendieren. 

Na de rendierjagers kwamen de jagerverzamellaars ze 

woonde in een huis van riet gemaakt en de vorm leek 

op een half rondje. In de tijd van de 

jagerverzamelaars werd het ook wat warmer 

waardoor er meer planten en bomen groeiden. Zo 

konden ze ook bessen eten maar ze aten nog wel 

vlees. 

Na de jagerverzamelaars kwamen de boeren. In de tijd van de boeren werd het ook warmer. De 

boeren gingen ook dieren tam maken en veehouden zoals een soort koeien en geiten. De boeren 

leefde nu ook in huizen van steen en riet.        Door Britt en Thies, namens groep 6 
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HET LUNCHPLEIN 
Heeft u vragen over de TSO. Neem dan contact op met 
onze afdeling Klantadvies op (038) 421 45 21. 
Inschrijven, aan- en afmelden voor de tussen 
schoolse opvang  doet u op het ouderportaal via 
mijndoomijn.nl/lunchplein. 
Aanmelden kan tot 12.00 uur op de TSO dag.  
Kosteloos afmelden tot 10.00 uur op de TSO dag. 
 
Het team van links naar rechts: Diny Koopman, Alien 
Vedder, Bobo Hengeveld, Tina van Dalen, Rianne 
Wijnen, Sandra Roelofs, Brigit Wuffen en Wiesje 
hoekstra.  
 
Wegens uitbreiding van het team zijn we op zoek naar een  

Overblijfkracht (m/v) inval 
Ouders of andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd te reageren. 
Het is niet noodzakelijk dat de overblijfkracht een relatie met school heeft. 
Als overblijfkracht begeleid je tijdens de TSO (Tussen Schoolse Opvang) een groep 
kinderen. Je eet met de kinderen een boterham, houdt toezicht, zorgt voor een 
gezellige sfeer en je biedt de kinderen activiteiten aan. Affiniteit met de doelgroep 
(4-12 jaar), een flexibele, enthousiaste en gemotiveerde instelling is een vereiste. 

De eigen kinderen (kinderen vanaf peuterleeftijd) van de overblijfkrachten mogen op de dagen dat zij 
op de TSO werken gratis overblijven. 
Wij bieden een vrijwilligersovereenkomst aan. Je ontvangt per overblijfbeurt (ca. 2 uur incl. 
voorbereiden en opruimen) een vaste vergoeding van  € 9,- (belastingvrij). Je wordt begeleid door de 
regio- en schoolcoördinator en er is regelmatig werkoverleg. 
Heb je interesse of ken je iemand die interesse heeft? Neem dan contact op met ons aanspreekpunt 
Brigit Wuffen  (moeder van Milan, Kyano en Xavi van Kampen of loop even binnen bij de TSO. 
Contact opnemen met de regiocoördinator Willy de Vries kan ook op 06-13679639 of mail naar 
w.dvries@doomijn.nl.  
 
Alien stelt zich nog even voor:  
Hallo, Mijn naam is Alien Vedder, getrouwd met Roel en wij hebben twee zonen; Robert-Jan (14) en 
Diederik ( 11). Diederik zit in groep 8 en gaat al jaren op dinsdag en donderdag naar Lunchplein. Sinds 
september ben ik begonnen bij Doomijn/Lunchplein als invalkracht. De sfeer tijdens de overblijf en 

tussen de kinderen vind ik heel goed en gezellig. De kinderen kunnen rustig van hun 
lunch genieten en daarna heerlijk spelen op het schoolplein. Dat vind ik heel 
belangrijk. Na jaren een pedicurepraktijk gehad te hebben, heb ik het roer 
omgegooid. Ik heb een opleiding tot gids gevolgd en geef nu rondleidingen. Mijn 
hobby’s zijn tennissen, joggen, schilderen, kunstgeschiedenis en wandelen met onze 
hond Krista. We komen elkaar vast nog wel eens tegen op school of in het dorp. Tot 
ziens.  

 

STAKING 
Wat gaat het worden op 12 december; gaan de basisscholen wel of niet weer dicht op deze dag?  
Graag willen we iedereen tijdig informeren. Eerst zullen in 
Den Haag nog de nodige discussies plaatsvinden. Dan weten 
we of de landelijke staking door gaat. Daarna krijgt u zo 
spoedig mogelijk van ons bericht wat wij voor OBS De 
Veldwikke en OBS De Bosrank gaan beslissen. Als bijlage bij 
deze Nieuwsbrief vindt u informatie over de staking van Dhr. 
J. Scholte Albers, Voorzitter College van Bestuur, Stichting 
Talent Westerveld.  

 

mailto:w.dvries@doomijn.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm8rWOn-nXAhUSFuwKHafzDcsQjRwIBw&url=https://www.mooilaarbeek.nl/nieuws/onderwijs/26071/basisonderwijs-in-staking-laarbeekse-scholen-dicht&psig=AOvVaw2b0vDuoqBs5qI38viz2C5K&ust=1512232397243613
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VERVANGING TEAM 
Er is een leerkrachten tekort in Nederland. Vooral in het westen van het land ervaren ze hierdoor 

problemen in het voor elkaar krijgen van de leerkrachtbezetting. Ook in het noorden van het land 

hebben wij nu regelmatig problemen bij de vervanging van zieke leerkrachten. Op onze scholen is het 

met behulp van werktijden ruilen met elkaar, groepen samenvoegen en zelfs met de directie voor de 

klas nog steeds gelukt om iedere groep van een leerkracht te kunnen voorzien. Als er een 

griepepidemie komt gaat dat waarschijnlijk niet meer lukken. Wij doen ons uiterste best, maar de 

kans bestaat zeker dat we in de komende tijd, gelijk aan andere scholen in de omgeving, kinderen vrij 

van school moeten geven. U hoort dit dan zo vroeg mogelijk. 

 

BIJLAGES: 

-Informatie over de mogelijke staking. 

-Jaarverslag 2016-2017 van de Medezeggenschapsraad. 

-Jaarverslag 2016-2017 van de Ouderraad. 

-Informatie van Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) van de GGD. 

-Typ les 
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