Nieuwsbrief 9 oktober 2018
Beste ouders,
Hier is weer een nieuwsbrief van school.
Nieuwe leerkracht
Vorige week kregen jullie het nieuws dat Heleen een andere baan heeft geaccepteerd. Graag breng ik
jullie op de hoogte van de sollicitatieprocedure, die toen meteen in gang is gezet. Woensdag is onze
vacature onder alle Keenderpersoneel verspreid. Hierop kwamen gelukkig meerdere reacties binnen.
De sluitingsdatum was afgelopen zaterdag. In het weekend heeft de benoemingsadviescommissie de
brieven geselecteerd. Met de geselecteerde kandidaten is maandag een gesprek gevoerd. Het bleek
dat er meerdere geschikte kandidaten waren, waar we uit konden kiezen.
Ik kan jullie daardoor al heel kort na het bericht van het vertrek van Heleen laten weten, dat we een
nieuwe leerkracht voor groep 3 hebben. Suzanne Broekhuis zal na de herfstvakantie starten in onze
groep 3 en groep 8a. Suzanne is voor onze school een bekend gezicht, zij heeft al eens een heel jaar
gewerkt als vervanger voor het verlof van juf Susan. Wij zijn blij dat Suzanne ons team komt
versterken. Voor de groepen is het fijn dat er meteen duidelijkheid is en we niet eerst hoeven te
werken met wisselende gezichten.
Het is prettig om te ervaren, dat ook in deze tijd van lerarentekort en net na de start van een
schooljaar, meerdere leerkrachten interesse hebben laten blijken in een baan op de Petrusschool.
Afscheid Heleen
Volgende week neemt Heleen afscheid van de Petrusschool. Op donderdagavond nemen we met het
team afscheid van Heleen. Vrijdag is er voor de kinderen van groep 3 tijd voor dit afscheid. Ouders,
die afscheid van Heleen willen nemen, kunnen vrijdagmiddag even binnenlopen.
Uiteraard wensen wij Heleen heel veel succes en bedanken wij haar voor haar inzet in de afgelopen
jaren!
Kinderboekenweek
In alle groepen wordt aandacht besteed aan de Kinderboekenweek en het belang van lezen. Het
thema is dit jaar “Kom erbij!” en gaat over vriendschap.
Donderdag sluiten we de Kinderboekenweek af. In alle groepen worden dan de werkstukken
gepresenteerd. Tussen 14.00 en 15.00 uur zijn alle geïnteresseerden (ouders, opa’s en oma’s, oppas,
etc.) van harte welkom om met de kinderen een kijkje te nemen.
Kalender huidig schooljaar
Op onze website staat de schoolkalender. Hierop staan de meeste activiteiten voor dit schooljaar
vermeld.
Activiteiten in de komende periode:
11 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek 14.00 – 15.00 uur
17 oktober: Keenderdag, alle kinderen zijn vrij
18 oktober: Workshopmiddag
19 oktober: afscheid Heleen
20 t/m 28 oktober: Herfstvakantie
Heb je vragen of opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief? Dan hoor ik ze graag!
Komt deze mail op een adres, waarop je het niet (meer) wilt ontvangen? Mail gerust naar
d.hek@petrushv.nl.
Met vriendelijke groet,

Dineke Hek
Directeur
0547-333420
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

