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Geachte ouder, verzorger(s),  

 

 

Agenda 

 

Mededelingen 

 

Van de Schoolleiding 

Personeel 

Helaas hebben we door gebrek aan inzetbaar personeel vorige week moeten besluiten om de 

Bramen ”Paars” de komende vrijdagen niet naar school te laten gaan. We hebben een aantal opties 

bekeken en dit was het meest haalbaar. Als school wil je het niet, maar zoals bij vele scholen  is er 

nauwelijks een andere keus. Uiteraard wordt een besluit als dit ook van tevoren besproken met de 

voorzitters van de MR. 

In groep E van de Arend  is inmiddels meester Jobbe Beks aangetreden. Hij neemt tot de vakantie de 

taken van juf Karin Jacobs over. Zij werkte vandaag voor het laatst bij ons op school. We gaan haar 

missen. 

De adjunct-directeur juf Franca Rieteco start per 1 juli, maar komt als voorbereiding ook nog van 

tevoren alvast onze school bezoeken.  

Verder zijn we druk bezig om de formatie voor het komend schooljaar ingevuld te krijgen. Gisteravond  

hebben we met drie EduCare scholen samen een sollicitatieronde gehouden. Dat was een 

succesvolle avond en we gaan de volgende ronde in met de kandidaten. Ondertussen komen er 

gelukkig nog meer sollicitanten binnen. We hebben goede hoop dat we in het komend schooljaar 

kunnen starten met een vrijwel compleet team. 

Dat brengt me bij de jaarlijkse indeling van personeel  voor de groepen. Inhoudelijk kan ik daar nog 

niets over zeggen. We kijken goed naar de huidige verdeling en op basis van wat nodig is voor de 

groep en de wensen van personeel komt de indeling tot stand.  

In deze periode kijken we naar de indeling van de groepen. Ook daar valt op dit moment nog geen 

informatie over te geven. Er zijn dit jaar redelijk veel aanmeldingen, waardoor we extra goed moeten 

kijken naar de indeling van de groepen.  Als de plaatsing rond is maken we de indeling ook direct 

bekend.  

In deze Nieuwsbrief vindt u informatie over de feestdag voor het 75-jarig bestaan van EduCare.  Ik 

raad u zeker aan om naar de voorstelling te komen in de middag van 2 juni.  

  



 

 

 

 

Telefoon 
Een aantal kinderen neemt de telefoon mee naar school. De afspraak is dat ze de telefoon in hun tas 

doen of bij de leerkracht inleveren. 

Er is echter een aantal leerlingen die de  telefoon onder schooltijd uit de tas haalt. En de telefoon 

gebruikt. 

Daarom is de afspraak vanaf vandaag: de telefoon wordt altijd bij de leerkracht ingeleverd en niet 

meer in de tas bewaard. 

GMR 
Voor de GMR van St. EduCare zijn wij op zoek naar een ouder, verzorger die namens de oudergeleding 
van De Arend in de GMR wil plaatsnemen. Wilt u als ouder, verzorger hier over nadenken? Voor 
vragen kunt u terecht bij juf Leonie Westhuis. 
 

Schoolvoetbaltoernooi 

We hebben afgelopen woensdag 18 mei meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi. De resultaten 

waren niet zo goed. Maar de sfeer in het team was geweldig. De jongens bleven enthousiast en 

gingen heel goed om met het verlies. Complimenten voor dit team. Het was een topmiddag. 

 

St. EduCare 75 jaar: 
Donderdag 2 juni is het zover! Dan vieren wij met De Arend en De Wingerd dat St. EduCare 75 jaar 
bestaat. Deze dag komt circusbureau Stoffel naar school om met alle groepen een act in te studeren. 
Vanaf 13.45 uur zal er een voorstelling zijn en kunnen de leerlingen de act laten zien aan u. De 
voorstelling zal ongeveer om 14.45 uur afgelopen zijn. Bij goed weer zullen de leerlingen op het plein 
van gebouw West optreden en bij slecht weer zullen we de voorstelling houden in de gymzaal.  
Groetjes, juf Dineke 
 

 

 

 

Data periode van meivakantie tot aan de Pinkstervakantie 

 

26 en 27 mei Hemelvaartsdagen 

2 juni  Feestdag school i.v.m. 75-jarig bestaan Educare 

3 juni Nieuwsbrief 18 

5 - 6 juni Pinkstervakantie 

 

 


