SBAO De Springplank
Kruithuis 2
3844 DH Harderwijk
T 0341-431250
M 06-20741169
www.sbospringplank.nl

Extra Nieuwsbrief 14-12-2021
Geachte ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u een extra nieuwsbrief in verband
met de personele bezetting na de kerstvakantie.
Verlof en vertrek
Op onze locatie in Zeewolde zijn na de kerstvakantie
twee collega’s met zwangerschapsverlof. Ook gaat er
één collega weg.
Daarnaast zal juf Janine half januari met zwangerschapsverlof gaan.
Uitdaging
De gaten in de bezetting voor de komende 3 tot 4
maanden was voor ons als school een uitdaging.
Landelijk is er een personeelstekort. Vacatures hebben geen kandidaten opgeleverd.
Samen met het team van Harderwijk en Zeewolde
hebben we gekeken naar oplossingen binnen ons
huidige team. Als school willen we kwaliteit en continuïteit bieden.
We zijn blij u te kunnen melden dat we goede oplossingen hebben gevonden. Hieronder zullen we de
veranderingen voor komende periode aangeven.
Groep 1/2
Juf Danielle zal de komende maanden de Ondersteuningsgroep in Zeewolde doen op maandag en dinsdag. Juf Gerda zal juf Danielle vervangen op de
maandag en dinsdag. De woensdag blijft hetzelfde,
juf Danielle de ene woensdag, juf Gerda de andere.
Juf Cindy heeft een andere baan en zal in
januari helaas niet meer bij ons werken. We zijn druk
bezig met het zoeken naar een oplossing en brengen
jullie op de hoogte zodra we meer weten.
Groep 2/3
Juf Netty zal de komende maanden ook in groep A in
Zeewolde werken. Hierdoor kan zij niet meer 1 keer
in de 2 weken op woensdag de groep doen. Juf Rachel draait dan de groep. Op maandag is juf Netty er
nog wel gewoon.

Groep 6/7 b van juf Janine en juf Corien
Op maandagen zal juf Anne-Wil Steenbergen- de
Jong er zijn als juf Janine met verlof gaat.
Juf Anne-Wil is nieuw en zal na de kerstvakantie kennismaken met de kinderen. Juf Corien is er gewoon
de rest van de week.

Groep 7/8 van juf Janine en juf Esther
Als juf Janine met zwangerschapsverlof gaat zal ze
t/m eind mei vervangen worden door juf Anne-Wil
Steenbergen-de Jong. Juf Anne-Wil is nieuw en zal
direct na de kerstvakantie al meedraaien met juf Janine. Juf Esther zal gewoon de 3 dagen in deze groep
blijven doen.

Heel wat veranderingen, maar op deze manier hebben we voor alle groepen gelukkig een passende oplossing gevonden.

Met vriendelijke groet,
Annemieke van der Krift en Bianca de Zoete

