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Tijdelijke locatieleider
Beste ouders en verzorgers,
Door het vertrek van meester Michel moest ik op zoek naar een nieuwe locatieleider. Ik heb hier de
keuze gemaakt om een tijdelijke locatieleider te benoemen voor rust in het management van de
school. In het eerste kwartaal van 2019 zal ik samen met team en medezeggenschap een profiel
opstellen om een nieuwe locatieleider aan te stellen.
Met ingang van 1 januari 2019 is juffrouw Anne tot het einde van dit schooljaar de locatieleider van
De Klipper. Zij zal van op beide locaties werkzaam zijn en naast mij aanspreekpunt zijn voor u als
ouder. Op dit moment is Anne naast groepsleerkracht groep 5 ook dalton-coördinator en vervult zij
andere ambulante taken op school. Haar groepstaken worden ingevuld door een nieuwe collega,
juffrouw Christel. Zij zal zich op een later tijdstip voorstellen aan u.

Ouderraad,
Ik heb de ouders van de ouderraad al persoonlijk een mail gestuurd maar in de nieuwsbrief wil ik ze
toch een keer extra in het zonnetje zetten. De afgelopen maand heb ik in een prachtig versierde
school rondgelopen. Zowel met Sinterklaas als tijdens Kerst zag de school er feestelijk uit. Dit dankzij
de hulp van enthousiaste ouders die in de drukke decembermaand tijd hebben vrijgemaakt om
school hierbij te helpen.
Zij hebben alles versierd maar ook weer opgeruimd en hier zijn wij als team jullie erg dankbaar voor.
Ik wens iedereen een rustige kerstvakantie en fijne feestdagen met een goede jaarwisseling.

Vrijwilligers gezocht (herhaling)
Voor tussen schoolse opvang op
locatie Gouden Uillaan zijn we op
zoek naar vrijwilligers die graag
willen helpen.
Mocht u interesse hebben dan kunt
u contact opnemen met Anouk
Hijdra (telefoon: 010-2862777) of
uw interesse aangeven bij de
leerkracht van uw kind. Ouders van
kinderen op locatie Oudelandselaan
mogen natuurlijk ook reageren.

