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OUD PAPIER:
VANDAAG (donderdag 10 januari) kunt u tussen 14.00 en 19.00 uur weer uw oud papier kwijt in de
container voor onze school.

TERUGBLIK KERST:
We kijken terug op een zeer geslaagde en gezellige kerstviering. Complimenten aan groep 7 voor de
goede uitvoering van de kerstmusical. Zeker ook complimenten aan alle ouders voor de heerlijke
gerechten voor het kerstbuffet. Tevens een groot woord van dank aan de ouderraad en andere
hulpouders voor hun geweldige inzet!
In ons FOTOALBUM vindt u vele foto`s van de kerstmusical en het kerstfeest. Wachtwoord kunt u
verkrijgen via info@widerode.nl

NIEUWE WEBSITE:
Achter de schermen is er hard gewerkt aan een nieuwe
website voor onze school. Alle scholen en het
bestuurskantoor van Stichting ROOS zijn voorzien van
een website met een nieuwe “look & feel”, waarbij
uniformiteit voorop staat. De website is met name
bedoeld voor “nieuwe ouders”. Nieuws, informatie,
verslagjes van activiteiten etc. worden aan de huidige
ouders veelal aangeboden middels Klasbord, Facebook,
Twitter, de nieuwsbrief, de mail, de schoolgids, de
kalender etc.
De komende weken zullen nog wat zaken aangevuld en/of gewijzigd worden op de website. De
groepsagenda`s zijn bijvoorbeeld nu niet meer zichtbaar. We zoeken naar een oplossing hiervoor.

CITO-TOETSEN:
De komende drie weken zullen in alle groepen de halfjaarlijkse CITO-toetsen weer worden
afgenomen. De resultaten kunt u nadien via ons ouderportaal inzien. De voortgang zal zeker aan bod
komen tijdens de oudergesprekken medio februari.

EXTRA STUDIEMIDDAG (herhaling):
Vrijdagmiddag 24 mei heeft het team een studiemiddag. De groepen 5 tot en met 8 zijn vanaf 12.15
uur vrij. Deze studiemiddag stond nog niet in de (papieren) kalender. Noteert u de datum in uw
agenda?

PERSONELE ZAKEN:
Hierbij enkele mededelingen omtrent de personele inzet tot aan de voorjaarsvakantie:
Juf Manon is sinds deze week terug van haar zwangerschapsverlof. Zij neemt ouderschapsverlof (1
dag per week) op en zal 3 dagen per week werken.
Juf Monique Veerkamp (onderwijsassistent groep 7) geniet sinds 21 december van haar
zwangerschapsverlof.
Juf Monique Vrielink is gelukkig helemaal hersteld van haar operatieve ingreep. Medio december was
ze al op therapeutische basis op school. Vanaf deze week is juf Monique weer helemaal terug.
Ook met juf Lieke gaat het de goede kant op. Ze is elke dag weer op school. De bedoeling is dat Lieke
per 1 februari weer volledig voor groep 5 komt te staan.
De bezetting tot aan de voorjaarsvakantie zal in principe als volgt zijn:
Juf Manon zal op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend ingezet worden in groep 7 ter vervanging
van juf Monique Veerkamp. Op maandag- en dinsdagmiddag werkt Manon in groep 5.
Juf Monique Vrielink zal op de donderdag- en vrijdagochtenden juf Monique Veerkamp vervangen in
groep 7. Op woensdagochtend en donderdagmiddag zal Monique extra ondersteuning bieden in
verschillende onderbouwgroepen.
Tot 1 februari zal invaljuf Gerrie Boelen op de maandag, dinsdag en vrijdag nog lesgeven aan groep
5. Op de woensdag zal juf Lieke zelf voor de groep staan. Juf Hannie blijft de donderdag de leerkracht
van groep 5 voorlopig. Zodoende werkt juf Dee-Lin de hele week in groep 4b.

NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD:
Woensdagmiddag 23 januari a.s. zal Annelyn Bakker (groep 8a) als
winnaar van de Widerode meedoen aan de Wierdense finale van de
Nationale Voorleeswedstrijd. Dit voorleesgebeuren vindt plaats in
Kulturhus Hoge Hexel en begint om 13.15 uur. Annelyn, heel veel
succes!!

PLAYBACKSHOW BOVENBOUW:
Vrijdagmiddag 25 januari is het weer zover: de jaarlijkse playbackshow!
Deze middag zullen artiesten uit de groepen 5 tot en met 8 met elkaar
de strijd aanbinden. Ouders van de deelnemende kinderen zijn van
harte uitgenodigd! We starten om 12.35 uur! In de genoemde groepen
vinden eerst voorrondes plaats (indien nodig). Het is de bedoeling dat
kinderen zelf thuis oefenen!

LEERKRACHTENTEKORT:
U heeft vast via de media (zie o.a. de berichten in TC Tubantia van deze week) al vernomen dat mede
door de griepgolf er onvoldoende invallers zijn om zieke leerkrachten te vervangen. De verwachting is
dat dit probleem in de toekomst helaas alleen maar groter wordt. Het lerarentekort is nu! Dit feit is een
van de redenen, naast de verhoging van het salaris en de vermindering van de werkdruk, waarom er
gestaakt is in het primair onderwijs. Inmiddels is er een algehele onderwijsstaking voor vrijdag 15
maart aangekondigd. Daarover informeren we u te zijner tijd.

Het tekort aan (goede) leerkrachten en dito invallers werkt ook niet mee aan de verlaging van de
werkdruk! Er moet dus wat gebeuren om het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken voor
jongeren en zij-instromers. De vrees bestaat dat de komende jaren er voor veel leerlingen geen
leerkracht is. We hopen dat er door de politiek maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat
het tekort aan leerkrachten nog enigszins binnen de perken blijft. Hierbij doen we een oproep aan
ouders/verzorgers met een onderwijsakte om zich te melden bij meester Peter Baars. In voorkomende
gevallen zouden we graag een beroep op u doen.

OPEN HUIS/AANMELDING:
Zaterdag 26 januari is er een open dag bij de Widerode. Van 9.30 tot 12.00 uur zijn leerkrachten,
directieleden en leden van de ouderraad aanwezig om ouders rond te leiden en informatie te
verstrekken. Woensdag 30 januari van 9.00 – 12.00 uur is er weer een open dag bij de Widerode.
Ouders worden in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met de school. Leerkrachten,
directieleden en ouderraadsleden zijn aanwezig om nadere informatie over de school te geven.
Kinderen kunnen deze dagen ook aangemeld worden. Het gaat in principe om kinderen die voor 1
oktober 2020 vier jaar worden. Natuurlijk is een kennismaking en evt. aanmelding ook mogelijk op een
ander tijdstip. Maakt u dan even een afspraak met meester Peter Baars.
We zouden het erg waarderen wanneer u ouders met jonge kinderen in uw omgeving wilt
attenderen op ons open huis!

