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OP   ONZE   SCHOOL   WORD   JE   NIET   ÉÉN,  MAAR   VIER   KEER   WIJZER! 

 
 
1.  Voorwoord 
Nog even een aanvulling op de Nieuwsbrief, die eerder deze maand al werd verspreid.  
Excuses voor de foute maandvermelding daarin in kopje nummer 5. Er stond “Activiteitenkalender 
voor december 2017”. Daar had natuurlijk moeten staan “Activiteitenkalender voor januari 2018”. Dat 
krijg je dus bij het betere knip-en-plakwerk. 
 
 
2. Bedankje sponsor Kerstbrunch 

 
 
 
 
 
Wij willen Johan Conotte (vader van Kirsten, groep 7a) hartelijk 
bedanken voor de sponsoring voor onze kerstbrunch op vrijdag 22 
december. Hij zorgde via zijn werkgever Bakkersland voor brood  
en krentenbollen voor alle groepen (zie foto)! Het smaakte voortref-
felijk en de kinderen hebben genoten. Nogmaals dank-je-wel! 

 
 
3.  Zieken en vervangingen 
Momenteel hebben we op onze school te maken met vele zieke kinderen. Scholen zijn bekende 
besmettingsbronnen voor verkoudheid- en griepvirussen. Kinderen besmetten elkaar, maar ook de 
leerkrachten. En leerkrachten besmetten ook weer kinderen. Dat is een vicieuze cirkel. Kinderen 
echter kunnen eerder ziek thuisblijven en thuis goed herstellen dan leerkrachten. Want…we hebben 
een gigantisch vervangingsprobleem! Niet alleen op onze school, maar ook elders binnen INNOVO en 
de andere schoolbesturen. Het is zelfs een landelijk probleem. Er zijn in deze periode vrijwel géén 
vervangers meer beschikbaar via de afgesproken procedures.  
Op school lossen we via ons vervangingsprotocol al héél veel intern op, maar dat legt heel veel 
werkdruk op bij de gezonde collega’s èn hun leerlingen, die er ook mee belast worden. Daarin zijn de 
grenzen dus nu bereikt. Dit betekent, dat we de laatste stap “kinderen blijven een dag thuis” vaker 
moeten gaan toepassen. Eigenlijk wil iedereen met een goed onderwijshart dit niet, maar we gaan er 
niet aan ontkomen. 
Daarom vragen wij ook uw hulp in het belang van de kinderen èn leerkrachten:  
Kent u mensen met een onderwijsbevoegdheid, die voor ònze school zouden kunnen vervangen?   
Misschien hebt u zelf wel deze bevoegdheid en wil u bij calamiteiten uithelpen of zijn er familieleden of 
kennissen of buren, die deze hebben en bereid zijn, Wij regelen de rest. 
Kinderen en leerkrachten zouden daar heel erg mee geholpen zijn!  
Neem gerust contact met ons op via de bekende kanalen. 
Bedankt alvast!  
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4.  Aanmeldingsdata nieuwe leerlingen 
De centrale aanmeldingsdata zijn voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld op: 
  1 februari – 1 maart – 5 april – 17 mei – 7 juni 
Om een afspraak te maken, neemt u even persoonlijk, telefonisch of per email contact op met 
Marilloiese (045 5720872 of marilloiese.willems@innovo.nl).  

 
 
5.  Activiteitenkalender voor januari 2018. 
26 januari  vrijdagmiddagvrij voor groepen 1-2 

29 januari presentatie Raad van Elf en de Proclamatie van onze nieuwe Prins en Prinses Carnaval (14.00u) 
29 januari  Zwemproject Heerlen in  Zwemparadijs “Otterveurdt” te Hoensbroek (14.45-16.30 uur) 
januari+februari+maart  diverse oud-leerlingen voldoen hun maatschappelijke stage VMBO/MAVO/HAVO-3   

 
 
6.  Gevonden/verloren voorwerpen 
Onze doos met gevonden voorwerpen is nog steeds aardig gevuld. Bent u spulletjes van uw kind 
kwijt, neem dan even met ons contact op om samen te controleren of een en ander in onze plastic bak 
zit. Alle nog overblijvende spullen gaan in de eerste week van februari naar een goed doel.  
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