Nieuwsbrief van OBS De Zevenhoeven
28 februari 2019
Koffieochtend
Op woensdag 6 maart vanaf 8.30 uur is er weer een koffieochtend.
U bent vanaf 8.30 uur welkom in de koffiekamer.

Activiteiten
Februari
26 t/m 8 maart contactweek 2

Lerarentekort
Het lerarentekort in het primair onderwijs wordt steeds meer zichtbaar. Dit
schooljaar is het ons bijna gelukt om alle groepen te bezetten. De afgelopen
maanden is het ook gelukt om vacatures die ontstonden en langdurige ziekte
in te vullen. Het is echter ontzettend lastig om goede vervangers te vinden
en wij merken dat het steeds vaker voorkomt dat er niemand beschikbaar is.
We doen dan een beroep op collega’s die al in dienst zijn, maar dat heeft een
grens.

Maart
6 Koffieochtend
13 Jaardag
20 Open dag
20 MR
22 Schoolshow gr A en 5

Als een leerkracht ziek is, wordt in eerste instantie geprobeerd om de lessen
door een invalleerkracht of een vrije collega te laten verzorgen. Collega’s die
parttime werken komen vaak extra terug. Een volgende optie is om de
onderwijsassistent die de groepsondersteuning verzorgt, de groep te laten
overnemen. Het komt ook voor dat we de leerlingen soms over de andere
groepen moeten verdelen.
Echter gebeurt het steeds vaker dat er geen vervanger beschikbaar is. Omdat
wij voorzien dat het lerarentekort alleen maar groter wordt en dat het vaker
zal gebeuren dat er geen vervanging beschikbaar is, willen wij u vragen om
met ons mee te denken.
Kent u mensen met onderwijservaring in uw omgeving die zouden willen
invallen op onze school, of heeft u zelf een onderwijsbevoegdheid en wilt u
af en toe een dagje komen invallen. Laat het ons weten!
Het zou fijn zijn als we naast de bestaande invalpool van OPO IJmond een
eigen invalpool kunnen realiseren. Mocht u een andere oplossing weten,
dan horen wij die ook graag!
Kijkmiddag
Op 13 februari was de kijkmiddag, er was wederom weer een grote
opkomst!
Bag2School
Binnenkort starten we weer met de actie om gebruikte kleding in te
zamelen. 8 april krijgt u via uw kind een zak om de kleding in te doen.
Uitgebreide informatie volgt nog.
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Open dag
Van 18 t/m 22 maart is het de week van het openbaar onderwijs. Ook op de Zevenhoeven zullen we hier
aandacht aan besteden. Op woensdag 20 maart is er een open ochtend van 8.30 - 11.00 uur. De open dag
is voor nieuwe en bekende ouders, buurtbewoners, familie en andere belangstellende.
Programma
08.30 uur - 09.00 uur Ontvangst door schoolleider met koffie en thee
09.00 uur - 09.30 uur De leerlingenraad stelt zich voor
09.30 uur - 10.00 uur Rondleiding door de leerlingenraad met een kijkje in de kleuterbouw
10.00 uur - 10.30 uur Koffie en thee
10.30 uur - 11.00 uur Rots & Water les
11.00 uur Afsluiting
Heliomare
De afgelopen maanden zijn we samen met Heliomare op zoek gegaan naar verschillende vormen van
samenwerking met het oog op ontmoeting/integratie van de leerlingen. Vanaf volgende week op de
dinsdag en donderdag komen er leerlingen van Heliomare bij ons stagelopen. Zij zullen taken uitvoeren die
te maken hebben met conciërge werkzaamheden. John onze conciërge zal twee leerlingen begeleiden en
vanuit Heliomare komen er ook twee begeleiders mee. Naast de stageplaatsen zijn er nog andere ideeën
die nog verder uitgewerkt moeten worden. Informatie over deze ideeën zal met u gedeeld worden, zodra
deze vast staan.
Ingang van de school en BSO
Voor de veiligheid van onze leerlingen hebben de verschillende groepen een eigen ingang. Beide ingangen
liggen aan het schoolplein. De BSO heeft een eigen ingang. Wij merken dat de ingang van de BSO in de
ochtend door ouders gebruikt wordt om als ingang, maar ook als uitgang. Dit betekent dat deze deur dan
na het gebruik van het verlaten van het schoolgebouw niet afgesloten is (draaiknop). Wij verzoeken u om
alleen gebruik te maken van de twee ingangen die betrekking hebben op school.
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