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Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de twaalfde nieuwsbrief van het 
schooljaar 2018-2019.  

  
 
KIND op maandag 
In deze periode luisteren we naar verhalen over 

Jezus. Deze week gaat het verhaal over  
en blinde man die wordt genezen; ge-
lukkig maar, zou je zeggen. Maar eigen-
lijk begint het verhaal dan pas. De om-
standers kunnen hun ogen niet gelo-
ven: Is dat echt die blinde man? Hoe 
kan het dan dat hij kan zien? Omdat ze 

het niet kunnen begrijpen, kunnen ze het ook niet 
geloven. Wie is er eigenlijk blind in dit verhaal? 
 

  
Help, de juf is ziek 
Aan het begin van dit nieuwe jaar hebben we elkaar 
een gezond en gelukkig nieuwjaar toegewenst. Toch 

dienen we er rekening 
mee te houden, dat kin-
deren en leerkrachten ziek 
kunnen worden. Als uw 
kind ziek is, en ook al is het 
een “gewoon griepje”, is 
dat vervelend voor het 
kind en ook voor u. U dient 
extra maatregelen te ne-

men om goed voor uw kind te zorgen, want het kan 
niet naar school. 
Ook leerkrachten kunnen ziek worden. Op zich heb-
ben scholen voldoende budget, om de zieke leer-
kracht te vervangen. Met enige moeite kunnen de 
lessen dus gewoon doorgaan.  
Maar nu is er toch een probleem. Er zijn namelijk 
geen invallers beschikbaar. Er is een groeiend tekort 
aan leerkrachten in geheel Nederland en het ziet er 
niet naar uit, dat dit probleem op korte termijn zich 
oplost. Sterker nog: de verwachting is dat het tekort 
aan leraren groter wordt.  
Het vervangingsprobleem bestaat op alle scholen 
van Educare. We hebben daarom een aantal geza-
menlijke regels afgesproken hoe we hebben te han-
delen in geval van ziekte. 

1. Allereerst heeft elke school een lijst met mede-
werkers die bereid en in staat zijn, om in geval van 
ziekte een collega te vervangen. Deze lijst is echter 
zeer beperkt, want de werkdruk is hoog op de scho-
len. 
 
2. De scholen blijven moeite doen om geschikte 
invallers te vinden. 
 
3. Als de ziekte zich aandient gedurende de school-
dag, wordt er personeel ingezet dat geen lesgevende 
taken heeft. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld 
een onderwijsassistent, of een intern begeleider. 
Ook kunnen de leerlingen over de andere groepen 
worden verdeeld. 
 
4. Als duidelijk is dat een leerkracht de volgende 
dag ziek is, heeft de klas die dag geen school. Ouders 
worden hierover schriftelijk of telefonisch geïnfor-
meerd. Bij uitzondering kan de school zorgen voor 
opvang in een andere groep. Deze mogelijkheid is 
echter beperkt. Leerkrachten worden namelijk extra 
belast en opvang van extra leerlingen gaat ten koste 
van de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien heeft 
de school een onderwijsgevende taak en is de school 
niet bedoeld voor opvang alleen.  
 
5. Indien de ziekte en afwezigheid van de leer-
kracht langer duurt, wordt “de pijn verdeeld”. Een 
andere leerkracht neemt de groep over en zijn of 
haar eigen groep heeft die dag vrij. De ouders wor-
den hierover tijdig geïnformeerd. 
 
Ziekteverzuim is slecht voor de kwaliteit van het 
onderwijs en geeft ouders soms opvangproblemen. 
We zoeken daarom voortdurend naar alternatieven. 
Voorlopig is het probleem echter nog niet opgelost. 

  
Schrijven in groep B 
Onze verhalen zijn eindelijk klaar! Eerst geschreven, 
toen verbeteren en uiteindelijk uitgetypt!
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Gymnastiek 
Al enige tijd hebben we geen gymleerkracht. De 
leerkrachten hebben in die periode zelf gym gege-
ven. Gelukkig hebben we voor de dinsdagen via 
“Zeewoldegezondensportief” weer een gymjuf. Haar 
naam is Alice. 
Voor de vrijdagen is het nog niet gelukt om iemand 
te vinden maar samen met “ Zeewoldegezonden-
sportief”  kijken we naar de mogelijkheden voor een 
sportieve invullingen van de gymlessen op vrijdag. 
 

  
Themaweken 
Na de vakantie starten we schoolbreed met het pro-
ject  “Landen”. Donderdag 21 maart sluiten we de 
projectweken af. U bent deze middag vanaf 14.45  
uur van harte welkom om te zien wat we in de klas-
sen hebben gedaan! 
Heeft u nog iets uit een ander land dat we mogen 
lenen? Of komt u uit een ander land en wilt u daar-
over komen  vertellen? We horen het graag! 
 

 
Data 

25 t/m 29 februari voorjaarsvakantie 

13 maart Boomfeestdag Zeewolde 
groep B 

15 maart 13e Nieuwsbrief 

22 maart Groep C naar windmolen-
park 

26 maart Groep B naar  windmolen-
park 

29 maart 14e Nieuwsbrief 

3 april De Grote Rekendag 

5 april Schooltoneel voor groep 5 
t/m 8 

10 april Studiedag Educare, de kin-
deren hebben vrij 

12 april Koningsspelen 

12 april 15e Nieuwsbrief 

18 april Paasfeest op school 

19 april Goede Vrijdag ( kinderen 
vrij) 

22 april t/m 3 mei meivakantie 
 

Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst en Bianca de Zoete 


