
WIJzer week 17

Corona update

Zoals beloofd houden wij u op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot
corona in het kindcentrum.

Naast de positief geteste kinderen in unit 3 en unit 4, zijn ook juf Brenda en meester Pim
positief getest.

Met juf Brenda gaat het goed. Zij hersteld goed en zal er na de vakantie weer zijn om ons
allemaal te ondersteunen.

Meester Pim is helaas opgenomen in het ziekenhuis. Hier is hij in goede handen en maakt
hele kleine stapjes vooruit. Hij heeft hij nog een lange weg te gaan voordat hij helemaal
hersteld is. Daarom zijn wij druk met het regelen van vervanging voor groep 7, wat niet
meevalt in deze tijd van lerarentekorten.

Tot eind mei hebben we inval kunnen vinden. Maandag t/m woensdag zal juf Miranda voor
groep 7 staan. Zij is voor ons een nieuw gezicht. Op donderdag en vrijdag is er tot eind mei
wel een bekend gezicht in groep 7, namelijk juf Inge. Hier zijn we erg blij mee. Dit geeft ons
de tijd om op zoek te gaan naar een invalkracht vanaf 1 juni, tot mogelijk aan de
zomervakantie.

We vragen hierbij de hulp en medewerking van kinderen en u als ouders om deze invallers tot
steun te zijn. Wees zuinig op elkaar!

Mocht u iemand weten met een onderwijsbevoegdheid die in onze groep 7 les zou willen
geven, dan horen wij dit graag!

Vanaf vandaag zal er een vacature uitgezet worden, zowel intern als extern. Verder is er
vervanging aangevraagd bij de invalpool.  Ook zullen we na de meivakantie met het team in
gesprek gaan om te kijken welke mogelijkheden er nog intern zijn.

Juf Pam, onze intern begeleider, zal aanspreekpunt voor groep 7 zijn en
eindverantwoordelijke. Voor vragen is zij is te bereiken op ib@kindcentrum-wij.nl.

Wij wensen alle kinderen, ouders, juf Brenda en meester Pim, alle sterkte toe. Samen staan
we sterk!
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Een hart onder de riem

Mocht u meester Pim een hart onder de riem willen steken, dan kan dit. Lieve kaartjes/
attenties zijn welkom en kunnen op school afgegeven worden. Wij zullen ervoor zorgen dat
deze bij hem terecht komen.

Frisse start op maandag 10 mei

Wij maken u graag attent op feit dat we maandag 10 mei gezond en fit weer willen starten.
Wanneer u twijfelt over de gezondheid van uw kind(eren) of u zelf, dan doen wij een dringend
beroep op u om thuis te blijven.

Vanuit huis kunnen kinderen online lessen volgen. Daarnaast kunnen kinderen verder werken
op hun eigen niveau, waardoor we geen onnodige risico’s hoeven te nemen.

Voor nu wensen wij u nog een hele fijne vakantie!

Team Kindcentrum WIJ
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