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Schoolfotograaf

Vandaag zijn de groepsfoto’s op
school gemaakt. Deze zijn over drie
weken klaar. Ik heb echter door de
vele reacties gemerkt dat er ook
behoefte is om individuele foto’s van
de kinderen te laten maken. Op 7/8
juli zal Eric Konings de portretfoto’s
komen maken.

Nieuws van de directie

Per 1 februari 2016 is er gewisseld in
de rollen van de directie. Tot die tijd
was Ruud eindverantwoordelijke en
was Chris ondersteunend. Dit is nu
omgedraaid: Chris heeft de
eindverantwoording en is tevens
aanspreekpunt voor het team en de
ouders.
Ik dank Ruud voor het vele werk wat
hij samen met het team heeft
gedaan.
Ruud blijft nog wel twee dagen aan
de school verbonden.

Formatie

De formatie is in een ver gevorderd
stadium. Nog niet alle namen kunnen
we geven maar wel de
groepsindeling van volgend jaar:

Groep 1/2 valt tot 1 februari 2017
onder de verantwoording van juf
Katinka. Zij zal daarbij geassisteerd
worden door twee
onderwijsassistenten die er samen
voor zorgen dat er de gehele week
twee personen in de groep zijn.
Vanaf 1 februari zal de groep worden
gesplitst en vervalt de assistentie en
wordt er een leerkracht benoemd.
Groep 3/4 wordt vanaf het begin van
het schooljaar gesplitst in een enkele
groep 3 en een enkele groep 4.
Juf Rosanne komt na de vakantie
terug in groep 3 op de maandag en
dinsdag. De woensdag, donderdag en
vrijdag zal er een andere leerkracht
zijn. Juf Angela gaat een hele week
werken in groep 4.
Groep 5/6 blijft de hele week bij juf
Kim. Wel komt er in deze groep voor
aantal dagen een Lio-er (Leraar In
Opleiding). Dit is een vierde jaar
student van de HZ. Deze persoon
gaat geleidelijk de groep overnemen
en zal ook gesprekken met ouders
voeren. Juf Kim blijft echter wel eindverantwoordelijk.
Groep 7/8 blijft op dinsdag t/m
vrijdag bij meester Wim. Op de
maandagen komt er een andere
leerkracht.
Annelieke blijft de gehele week om te
assisteren bij de begeleiding van
individuele kinderen en verschillende
groepen.
Juf Joke is de intern begeleider en
werkt op dinsdag en donderdag.
Meester Chris is de directeur.
Op het moment dat we meer weten
zullen we de personen zichzelf laten
voorstellen in een nieuwsbrief.
Juf Hannie gaat met vroegpensioen
en juf Elly gaat op een andere
Alphaschool werken.

Meester Ruud wordt directeur op een
andere Alphaschool.
We hebben er hard voor moeten
strijden maar zijn blij te kunnen
melden dat we bij het begin van het
schooljaar met 5 groepen starten en
in februari al over gaan naar 6
groepen!! Wij zijn daar heel blij
mee!! Wij hadden hier formeel geen
recht op.

Vragenlijst andere
schooltijden/communicatie
De antwoorden op de vragen hoe het
vijf gelijke dagenmodel bevalt
worden verwerkt. De
communicatievragenlijsten moeten
nog eerst in het directieberaad van
Alpha worden besproken. De
uitslagen worden later aan u bekend
gemaakt.

.

Website

Op dit moment wordt er hard
gewerkt aan de website. Het streven
is om deze nog dit jaar in de lucht te
hebben.

Nieuw meubilair

Voor de groepen 3 t/m 6 wordt er
nog dit school jaar nieuw meubilair
geleverd.

Belangrijke data

26 mei sportdag voor groep 3 t/m8
30 mei-2 juni avondvierdaagse
10 juni Rijksmuseum voor groep 5
t/m 8

17 juni studiedag. Alle kinderen zijn
dan vrij
20 juli afscheid groep 8
21 juli afscheid van de leerkrachten
die de school gaan verlaten.
22 juli laatste schooldag

Ik hoop u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben en dan
gaan we nu de laatste 9 weken
van het schooljaar in.
Mocht u nog vragen hebben dan
bent u altijd welkom.
Namens het team van de Welle
Chris Kouwijzer

