Nieuwsbrief 5
Februari 2018
Het Visnet, Stationsstraat 117, 3131 PS Vlaardingen

Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 5 van dit schooljaar.
Veel leesplezier!

Vriendelijke groet namens het team,
Manon Marchelinus
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Personele mededeling
Juf Ester ( groep 7 ) Is al enkele weken afwezig in verband met ziekte. Zij zal voorlopig
ook niet terugkeren. Zij heeft slecht bericht ontvangen over haar gezondheid. Na een
aantal onderzoeken heeft zij te horen gekregen dat zij borstkanker heeft. Een heel naar
en verdrietig bericht waar zij, zoals u begrijpt enorm van geschrokken is.
Gelukkig konden de artsen haar ook melden dat de tumor goed behandelbaar is. Dit
betekent dat de vooruitzichten positief zijn, maar ook dat zij een zware tijd tegemoet
zal gaan. Gelukkig haalt zij veel steun uit haar gezin en vanuit haar omgeving.
Deze week is zij gestart met de behhandeling. Wanneer u de juf wilt laten weten dat u
aan haar denkt dan kunt dat het beste doen met een leuk, grappig en positief bericht. U
kunt deze achterlaten bij juf Jacqueline of bij de directie. Wij zorgen er dan voor dat
deze bij haar terechtkomen.
Juf Marjan zal juf Ester tot en met eind maart vervangen op maandag en dinsdag. Voor de
periode hierna wordt op dit moment al gezocht naar een invalleerkracht. Wanneer er
ontwikkelingen zijn aangaande de gezondheid van de juf of de vervanging vanaf april dan
brengen wij u hiervan op de hoogte.

Gevonden voorwerpen
Met enige regelmaat blijven er allerlei spullen van kinderen op school liggen.
Denkt u hierbij aan sjaals, bekers, broodtrommels enz.
Mist u iets van uw kind ?
In de centrale gang beneden vindt u in de hoek een kist waarin wij deze gevonden
voorwerpen verzamelen.

Veiligheid voorop!
Met het brengen en halen van de kinderen aan het begin en einde van de schooldag is het
een drukte rond de school.
Dit leidt regelmatig tot onveilige situaties met auto’s in de Stationsstraat.
Om de situatie ook aan deze kant van het schoolgebouw veilg te houden vragen wij u uw
auto niet op de stoep te parkeren of kinderen midden op straat uit te laten stappen.
In het belang van alle kinderen vragen wij uw medewerking om de verkeerssituatie rond
de school zo veilig mogelijk te houden !

Advies groep 8
De kinderen van groep 8 zijn het spannende weken ! Na de CITO toetsen in januari wordt
duidelijk welk voortgezet advies zij krijgen. Veel kinderen hebben al een school bezocht
en ook in februari zijn er nog open dagen. Voor elk kind wordt een Onderwijskundig
Rapport gemaakt. Dit OKR heeft de Voortgezet Onderwijs school nodig om een leerling in
te schrijven.
De inschrijvingen zijn in de tweede week van maart.

Reminder : melden van afwezigheid
Graag uw aandacht voor de afspraken over het afmelden van uw kind bij ziekte
of een doktersbezoek.
Ziekmelding
U kunt op 2 manieren een ziekmelding doorgeven voor uw kind. U doet dit uiterlijk 8:30
uur telefonisch bij de conciërge of u geeft dit persoonlijk door aan de groepsleerkracht
tijdens de inloop ( tussen 8:40 – 8:45 uur en 13:25 – 13:30 uur ).
Afmeldingen door personen anders dan de ouder(s) worden niet geaccepteerd.
Doktersbezoek
Dokters- en tandartsbezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen zodat uw kind zo
min mogelijk onderwijstijd en lesstof mist. Wij vragen u deze bezoeken zo spoedig
mogelijk door te geven aan de groepsleerkracht van uw kind. Dit kan telefonisch,
persoonlijk of per email.

