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Nieuwsbrief 
 

Schooljaar 2018 – 2019  
Coevorderstraatweg 6 – 7917 PR Geesbrug  

tel. 0524-291300 – www.dezwarm.nl – info@dezwarm.nl 

 

Nieuwsbrief voor ouder(s)/verzorger(s) van kinderen van onze school en andere belangstellenden. Deze nieuwsbrief verschijnt eens per 
drie weken. Hierin wordt zoveel mogelijk informatie opgenomen door de schoolleiding, het team, MR, OWG en andere commissies.  

 

Invalproblematiek  
Mogelijk heeft u het via de media al gezien of gelezen; er is een tekort aan leerkrachten en dat veroorzaakt 
steeds meer problemen. 
Wellicht heeft u er zelf al mee te maken gehad en is uw kind al wel eens thuis moeten komen/ thuis moeten 
blijven van school, omdat er geen vervanging was voor de zieke juf of meester. 
Dat is vaak een hoop geregel voor u als ouder en dat beseffen wij als school heel goed. Wij proberen het ook 
op alle mogelijke manieren te vermijden dat we kinderen naar huis moeten sturen als de leerkracht ziek is. 
Allereerst omdat we het onderwijs aan uw kind door willen laten gaan, maar ook om u niet in problemen te 
brengen. 
 
Als een leerkracht zich ziek meldt dan zoeken we meteen in onze invalpool naar een mogelijke vervanger. 
Helaas krijgen we de laatste tijd steeds vaker de mededeling dat er geen invallers beschikbaar zijn. Dit heeft 
alles te maken met het feit dat het aanbod van onderwijskrachten zeer gering is. 
De personeelsleden op onze school zijn zeer betrokken en bereid om op zoek te gaan naar een tijdelijke 
oplossing. 
In sommige situaties kunnen we bijvoorbeeld kinderen over verschillende groepen verdelen, maar dit zorgt er 
meestal voor dat het onderwijs aan meerdere groepen verstoord wordt en het leidt ook vaak tot een 
verhoogde werkdruk bij de aanwezige leerkrachten. Je kunt hiermee in een neerwaartse spiraal terecht 
komen. Daarnaast doen we ook regelmatig een beroep op de parttime werkende leerkrachten of de op school 
aanwezige onderwijsassistenten. 
 
Bovengenoemde problematiek geldt niet alleen voor de scholen binnen onderwijsstichting Arcade, maar het is 
inmiddels een landelijk probleem. 
Als school vinden we het belangrijk u te blijven informeren. We hebben dit gedaan middels een bijlage in 
onze schoolgids, maar ook via dit extra bericht willen we u erop wijzen dat we ons tot het uiterste inspannen 
om het onderwijs te blijven verzorgen. 
 
Toch moeten we u erop wijzen dat ook dit schooljaar kinderen onverwacht naar huis kunnen worden 
gestuurd. We zijn ons bewust van de praktische problemen die dit in gezinnen met zich mee kan brengen en 
we hopen met deze tijdige en algemene melding dat ouders zich alvast kunnen voorbereiden.  
 
Binnen onze stichting wordt al het mogelijke gedaan om meer geschikte invalkrachten aan te trekken, we 
hopen dat er landelijk ook de nodige maatregelen worden genomen om deze toenemende invalproblematiek 
op te lossen. 
 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Voor eventuele vragen kunt u uiteraard terecht bij de schoolleiding. 
  



 

 

Oversteken  
We zijn sinds kort in het bezit van speciale lampen die we kunnen 
inzetten bij het oversteken tijdens mistig weer!  
We zijn hier erg blij mee en vinden het belangrijk dat we op die 
manier kinderen veilig kunnen laten oversteken.  
Een aantal ouders hebben de licentie om te mogen oversteken 
verlengd. We zijn mogelijkheden aan het onderzoeken om iedereen 
die helpt dit te kunnen laten doen. 
Wilt u ook helpen bij het oversteken?  
Extra hulp is altijd welkom. 

Fietsenkeuring  
Woensdag 7 november is de 
fietsenkeuring  bij ons op school.  
We verwachten, indien mogelijk, alle 
kinderen van groep 3 t/m 8 op de 
fiets op school. De kinderen van groep 
1/2 krijgen een verkeersles door een 
vrijwilliger van VVN in het speellokaal. 
Zij hoeven geen fiets mee naar 
school.   

 
Drents VerkeersveiligheidsLabel  
Hoera! We hebben voldoende punten en het certificaat Drents VerkeersveiligheidsLabel gehaald.  
Met dit label kunnen we kosteloos gebruik maken van vele activiteiten en materialen rondom verkeer. Daar 
zijn we erg blij mee.  
 
Er hebben zich twee ouders aangemeld om ons te helpen meedenken over dit onderwerp. Heel erg fijn!  
Zonder jullie hulp zouden we het label niet ontvangen.  
 
Binnenkort zal de wethouder het label aan ons uitreiken.  
Wanneer de exacte datum bekend is, hoort u dit van ons.  

Andere schooltijden 
Het tweede rooster, tot aan de zomervakantie is 
helaas nog niet helemaal gevuld.  
We zijn dringend op zoek naar ouders die willen 
helpen op vrijdag.  
Aanmelden kan bij de groepsleerkrachten of via 
ckuper@sg-owsa.nl.   

Ouderenquête  
Binnenkort kunt u mail verwachten met daarin het 
verzoek tot het invullen van een enquête. 
Voor onze school is het belangrijk dat deze door u 
wordt ingevuld. Daarnaast zal er een vragenlijst aan 
kinderen worden voorgelegd.   
 

mailto:ckuper@sg-owsa.nl


 

 

Nieuws uit de groep  
Groep 1/2 
Er komt weer een spannende maar gezellige tijd aan: deze week maken we de 
lampions af en gaan we Sint Maarten lopen (ouders: willen jullie voor de inloop van 
donderdag de kinderen een lampionstokje meegeven?), en over minder dan 2 weken 
komt Sinterklaas alweer in Nederland!  
houden het in de klas allemaal bij op ons grote planbord: deze week en volgende 
week werken we nog over Dieren en daarna gaan we natuurlijk werken over 
Sinterklaas.  

 

 

 

Onze huishoek in de klas is veranderd in een dierenwinkel en ook maken we 
allerlei dingen over dieren, zoals een zebra, een dierenmasker en een slang. We 
bouwen ook samen een dierentuin aan de bouwtafel. En ondertussen leren we 
natuurlijk heel veel over dieren, bijvoorbeeld over winterslaap en voedsel 
verzamelen en over trekvogels en standvogels. Ook hebben we een mindmap 
gemaakt over wat we allemaal al van dieren weten en hoe je dieren in groepjes 
kunt indelen.  
Volgende week willen we graag dieren knutselen van doosjes, dus wie nog lege 
verpakkingen heeft van bijvoorbeeld koekjes, macaroni of pap: neem ze maar 
mee!  
 

Op de meeste donderdagen hebben we juf Hilde op visite in de klas, zij is eerstejaars student van de Pabo. 

Juf Hilde wil graag een goede juf worden en wij gaan haar daarbij helpen, dat vinden we heel leuk. 

Belangrijke data 

 

Klik hier om naar de kalender 

op de website te gaan. 

 

De kalender is ook in de SchoolApp te vinden.  

 

 

Laatste nieuws! 
Altijd te vinden op: www.dezwarm.nl   

Aanmelden/afmelden voor deze 

nieuwsbrief kan daar ook. De groepen 

houden u ook hier ook op de hoogte van 

de activiteiten in de klas.  

 

 

 

 

https://www.dezwarm.nl/index.php?section=17&page=129
http://www.dezwarm.nl/

