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….een school waar beweging in zit…..

Nieuwsbrief
Onderwijsmiddag OPOD
Zoals al gemeld bij het einde van het vorige schooljaar,
heeft het schoolteam op 21 maart 2018 (dag van de
gemeenteraadsverkiezingen) een studiemiddag. Deze
studiedag wordt georganiseerd door ons bestuur
(Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer). Dit
betekent dat alle leerlingen op deze dag om 12.00 uur
vrij hebben. Deze dag is gecommuniceerd met de
naschoolse opvang van Sam&Ko. Zij houden hier
rekening mee.

Vervanging bij ziekte
We waren er al bang voor, maar het is afgelopen
maandag gebeurd. Er was een collega ziek en er
was geen vervanging voor deze dag. Hierdoor was
ik genoodzaakt om een groep naar huis te sturen.
Als school vinden we dit vervelend, maar we
kunnen niet anders. Hieruit
blijkt dat het lerarentekort
ook in onze regio voelbaar
is.
We hebben voor de
voorjaarsvakantie in het team hierover gesproken.
In onze schoolgids staat onder punt 5.11 de
handelswijze bij ziekte van leerkrachten
beschreven. Omdat er altijd vervanging was, werd
dit protocol nagenoeg nooit toegepast. Nu zaken
veranderen hebben we deze handelingswijze met
elkaar besproken. Het schoolteam is van mening
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dat de eerste oplossing van het protocol niet een
goede oplossing is. Het verschuiven van
leerkrachten en/of kinderen geeft onrust in
meerdere groepen. Dit komt het onderwijs in die
groepen niet ten goede.
We kiezen derhalve voor een andere oplossing bij
ziekte van een leerkracht. Mocht er geen
vervanging beschikbaar zijn, proberen we eerst of
een eigen collega (die deze dag niet werkt) de
groep kan overnemen. Lukt dit ook niet, dan
verzoeken we de ouders de kinderen van de
betreffende groep thuis te houden. Ouders
worden hierover geïnformeerd via de mail en/of
via de Parro-app. Wanneer ouders deze dag geen
opvang voor hun kind(eren) kunnen regelen, dan
zal de school de opvang verzorgen. Het kind wordt
dan in een andere groep geplaatst. We rekenen
hierbij wel op uw medewerking, zodat dit aantal
kinderen beperkt zal blijven. Dit weer om de
onderwijskwaliteit in de andere groepen te
kunnen blijven waarborgen. Mocht de ziekte van
de collega langer duren en er dan nog steeds geen
vervanging beschikbaar is, dan worden de ouders
van een andere groep verzocht hun kind die dag
thuis te houden. De leerkracht van die groep gaat
die dag voor de groep waarvan de leerkracht ziek
is. Wanneer de omstandigheden niet veranderen,
dan worden de ouders van weer een andere groep
verzocht hun kinderen de volgende dag hun
kinderen thuis te houden.
We doen er alles aan om deze maatregel niet te
hoeven toepassen. Mochten er toch klassen niet
naar school kunnen, dan rekenen we op uw
begrip.
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Honden op het plein
Er bereiken mij soms vragen van ouders over honden
op het plein. Natuurlijk zijn dieren op het plein best
gezellig. Toch blijkt dat sommige kinderen erg bang zijn
voor honden. Deze kinderen voelen zich op het
schoolplein (met name bij het halen en brengen)
onveilig. Dit willen we voorkomen, daarom vraag ik u
vriendelijk geen honden op het plein me te nemen.
We danken u voor uw begrip.

Agenda






Actie spek de kas-Jumbo Eddie Dijkman

Voor het derde achtereenvolgende jaar start bij de
Jumbo Eddie Dijkman de actie ‘spek de kas’. Met
deze actie kunt u de school
sponsoren. Vorig jaar
leverde dat een bedrag op
van bijna €600,--.Het zou
geweldig zijn als zo’n bedrag
dit jaar ook zou lukken. We
kunnen zo spoedig mogelijk
overgaan tot de uitvoering
van de volgende fase om het beweegplein verder
gestalte te geven.
Ik hoop dat velen ons weer willen sponsoren door
middel van deze actie.
Hoe werkt de actie:
Wanneer u bij de Jumbo uw boodschappen haalt,
krijgt u bij iedere 10 euro aan boodschappen aan de
kassa een voucher. Bij elke voucher die u scant zal er
een deel van het sponsorgeld naar de school gaan.
Kijk in de winkel voor meer informatie.
De actie loopt van 28-02-2018 tot en met 24-042018.
De school doet mee aan deze actie, hopelijk u ook!.







14 maart 2018
Luizencontrole, haren zoveel mogelijk los
21 maart 2018
Studiemiddag schoolteam. Alle groepen om
12.00 uur vrij.
23 maart2018
Palmpaasoptocht groepen 1t/m 3
28 maart 2018
Wandelen voor water groepen 6/8,7 en 8
29 maart 2018
Paaslunch
30 maart t/m 2 april 2018
Paasvakantie
20 april 2018
Koningsspelen
26 april 2018
Periodeafsluiting groepen 1/2a, 3, 4/5 en 8
27 april t/m 12 mei 2018
Meivakantie
30 april en 1 mei
Deventer schoolvoetbaltoernooi
Gevonden
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2
Cees Wilkeshuisschool
J. van Vlotenlaan 70, 7412 SM Deventer, t. 0570 - 61 48 71, m. wilkeshuis@wilkeshuisschool.nl, i. www.wilkeshuisschool.nl

