Nieuwsbrief week 26
Burgemeester van Schagen op bezoek!
Wij kregen de opdracht om voor thema ‘Waar woon jij?’ een brief
te schrijven naar de Burgemeester over voorzieningen die wij graag
in Waarland zouden willen. Zoals een skatepark, bioscoop, een middelbare school en een snoepwinkel. Wij begrepen dat niet alle voorzieningen zouden kunnen. We hebben het toch voor elkaar gekregen om op woensdag ochtend onder schooltijd (30 juni) naar het
dorpshuis te gaan en daar een film te kijken. Er komt waarschijnlijk
ook een skatepark en een snoepwinkeltje, de plaats is nog onbekend. Wij weten dus nog niet waar onze voorzieningen komen. Waarschijnlijk op een rustige plek zo dat de mensen geen
overlast hebben van alle kinderen die daar graag willen zijn. Wij hopen dat het snoepwinkeltje vlak bij het skatepark komt. Maar we
moeten wel nog veel geduld hebben want zo een skatepark maken is niet zo één, twee drie gedaan.
Wij voelden ons als een superheld omdat de Burgemeester bij ons in de klas kwam. En dat komt
door al onze tachtig brieven die wij met de hele bovenbouw hebben geschreven. De Burgemeester
gaf ons goed de tijd om alles aan haar uitleggen over het thema ‘Waar woon jij?’.
Met vriendelijke groet,
Linn en Thara, stamgroep 6

Staking opvang
De vakbonden hebben de opvangmedewerkers opgeroepen om donderdag 1 juli 2021 te staken. Het
werk neerleggen en zo aandacht genereren voor de hoge werkdruk en regeldruk binnen de opvang
was een optie. Als team hebben we ervoor gekozen om het werk niet neer te leggen, ook uit solidariteit met jullie als ouders. Blosse wil, net als ons, wel aandacht schenken aan de achterliggende reden van deze actie. Wij doen dit op een ludieke manier. Donderdag aanstaande doen wij allemaal
een wit shirt aan om kenbaar te maken dat er een verandering moet komen! Vanaf vandaag hangt
daarom de banner voor het raam van de opvang die u oproept om de actie te steunen.
Wat kunt u doen?
Het zou fijn zijn als u deze actieweken de tijd, dat uw kind gebruik moet maken van de opvang, beperkt.
✓ Komt u aan het einde van de dag uw kind halen zodra u thuis bent.
✓ Houd u de overdracht bij het wegbrengen en ophalen kort.
✓ Natuurlijk is het altijd leuk als u donderdag aanstaande ook een wit shirt aantrekt.
Hierdoor kunt u laten zien dat u achter ons staat en deze actie steunt.
Ook hier geldt: SAMEN STAAN WIJ STERK!

Afscheid juf Dineke en meester Marco
Helaas moeten wij afscheid nemen van meester Marco en juf Dineke.
Zowel meester Marco als juf Dineke gaan hun passie volgen.
Meester Marco gaat naar KC De Zonnewijzer en blijft gelukkig binnen stichting Blosse. Juf Dineke gaat
volgend schooljaar werken met hoogbegaafde kinderen. Daar is zij op gespecialiseerd.
1

Wij willen beiden bedanken voor hun inzet, hun kennis en inspiratie en vooral voor de prettige samenwerking. Bedankt voor jullie flexibiliteit tijdens dit bijzondere schooljaar!
Wij wensen jullie voor de volgende stap heel veel plezier en succes. En wie weet, zien wij elkaar weer
een keertje op de Sint Jan!
Als u als ouder afscheid wilt nemen van juf Dineke of meester Marco, stuurt u dan een berichtje naar
hen.
Hieronder de groeten van meester Marco en juf Dineke voor u.

Welkom juf Fleur, juf Rianne en juf Elisa
De één gaat, de ander komt.
Zo komt juf Fleur vanaf 1 augustus team onderwijs versterken. Zij is een ervaren leerkracht met passie voor het jonge kind. Daarom gaat juf Fleur in het nieuwe schooljaar ingezet worden bij de kleuters.
Juf Rianne en juf Elisa versterken het team opvang en gaan werken op de BSO. Juf Rianne is aangenomen als opvolger van juf Romana en juf Elisa komt voornamelijk op de BSO werken tijdens de vakantie.
Vanaf het nieuwe schooljaar werkt juf Elisa als onderwijsassistent binnen team onderwijs. Daarnaast
volgt zij de deeltijd Pabo en wordt zij opgeleid tot leerkracht.
Wij zijn blij met hun komst!

Studie- en vakantiedagen
De studie- en vakantiedagen voor volgend schooljaar worden deze week op de website geplaatst.
In verband met de zomervakantie ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar op vrijdag
9 juli 2021.

Namens team KC Sint Jan,
Marion Kramer en Simone Rock
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