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Nieuws en mededelingen van de directie
Formatie:
In de vorige nieuwsbrief had ik aangegeven dat juf Miranda zich in deze nieuwsbrief voor zou stellen.
Juf Miranda gaat op maandag werken in de groep van meester Anton en op vrijdag in de nieuwe groep.
Dag allemaal,
Mijn naam is Miranda Pruim en woon samen
met mijn man ,vier kinderen, twee honden,
twee katten, en één konijn in IJsselmuiden.
Mijn grootste hobby is natuurlijk mijn gezin,
maar verder houd ik ook van wandelen, lezen
en tuinieren. Ik heb al ervaring in het speciaal
onderwijs en kijk er naar uit om na de meivakantie
aan de slag te gaan op het Facet. Jullie zullen mij
vooral op maandag en vrijdag op school
tegenkomen, graag tot ziens!
Groeten, juf Miranda.
Kleding die op school blijft liggen:
We hebben weer een bak verzameld met kleding die is blijven liggen. Na de meivakantie staat deze bak een
week in het halletje bij de ingang van de school. Iedereen kan dan zijn kleding eruit halen, na die week
zullen we het inleveren bij het Leger des Heils.
Inval bij ziekte:
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Binnen het team hebben we de discussie gevoerd over vervanging bij ziekte. Door de argumenten in het
kader van de werkdruk en onderwijsinhoudelijk, voeren we een aantal wijzigingen door.
• Hoe hebben we het nu geregeld: De eerste dag bij ziekte wordt opgevangen door school. Als er een
meester of juf langer dan 1 dag ziek is en er zijn geen vervangers beschikbaar, dan blijven de
kinderen thuis.
• Welke wijzigingen worden doorgevoerd: De eerste dag bij ziekte krijgen ouders zo vroeg mogelijk
een mail van de directie met de mededeling dat de meester/juf van een betreffende groep ziek is.
We vragen u, uw kind deze dag thuis houden. Als het u niet lukt qua opvang, zullen wij alsnog de
eerste dag voor opvang zorgen door de leerlingen te verdelen over de overige groepen.
• Bij langdurige ziekte en het niet kunnen vinden van een invaller zullen we wellicht gaan rouleren
met leerkrachten in andere groepen zodat andere groepen daardoor ook minder lessen kunnen
volgen (zogenaamd vierdaagse schoolweek). We hopen dat dit niet aan de orde is bij ons, maar
zullen u reële verwachtingen moeten geven.
Opknapbeurt Facet:
Nu de Hilal-school vertrokken is, gaan we ook dat gedeelte van de school in een modern jasje gieten.
Vloeren zullen vernieuwd worden, alles geverfd, plafonds gedaan, nieuwe radiatoren etc. Ook de aula zal
een metamorfose ondergaan. Een en ander zal plaatsvinden rondom januari.
Hieronder alvast een kleine sfeerimpressie van de aula:

Vakantie:

Namens het team wens ik iedereen een heerlijke vakantie toe. We zien elkaar weer op maandag 6 mei!
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