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Informatie
externe partijen
Alle informatie van externe
partijen is voortaan terug te
vinden op onze website. Onder het kopje wijknieuws.
www.caeciliaschool.nl

ABC Randenbroek
Een greep uit het aanbod:
Kijk voor meer informatie of
inschrijving op:
www.abc-amersfoort.nl

Beste ouders/verzorgers,
Ons team kijkt terug op een roerige week. De pijn van het lerarentekort wordt ook
binnen onze organisatie voelbaar en zichtbaar. Juf Lieske uit groep 7 is langdurig
ziekgemeld. Omdat er geen vervanging beschikbaar is hebben wij binnen de organisatie heftige maatregelen moeten nemen. Juf Maaike van groep 3 naar groep 7, Juf
Heleen voor groep 3 i.p.v. het extra ondersteunen van leraren en enkele leraren
gaan meer werken dan ze oorspronkelijk van plan waren. Deze maatregelen zorgen
voor een verhoogde werkdruk, iets wat wij juist proberen te voorkomen. Gelukkig
is bovenstaande opgelost door enorme flexibiliteit van collega’s en goede gesprekken met elkaar. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk om u te laten weten dat het
water ons aan de lippen staat. De rek binnen de school is er volledig uit. Deze verschuiving was één van de laatste mogelijkheden die we nog hadden.
In januari start een instroomgroep. We zoeken een fulltime leraar, de vacature is
nog niet ingevuld. Daarom vragen we u om de vacature in de bijlage van dit bericht
te delen binnen uw netwerk. Tot slot willen wij u melden dat we ook de komende
periode verwachten groepen vrij te moeten geven. Zoals u weet zijn wij gestopt
met het verdelen van groepen. Dit lijkt in eerste instantie een prettige maatregel
voor ouders, de leerlingen zijn immers op school. De waarheid is dat bij opdelen de
kwaliteit van onderwijs in heel veel klassen naar beneden gaat doordat ze overvol
raken. Bij het vrijgeven van groepen kijken wij steeds of groepen al eerder vrij hebben gehad dat schooljaar. Het kan dan ook betekenen dat de groep van uw kind
wel vrij krijgt terwijl de groepsleerkracht op school is, deze zal dan voor een andere
groep staan. Uiteraard proberen wij het vrijgeven van groepen tot een absoluut minimum te beperken, tegelijkertijd is er niet aan te ontkomen.
Gelukkig is het lerarentekort geen reden om onze grote passie voor onderwijs overboord te gooien. In de school zijn we mooie stappen aan het zetten in het thematisch werken. Zo besteden we in groep 3/4 aandacht aan tradities en worden de
leerlingen van groep 5/6 echte klimaatkenners. De hoogste groepen van de school
buigen zich over de wonderen van de experimentele keuken. De kleuters komen
steeds meer in de Sinterklaas stemming. Vanaf maandag is de school weer versierd.
Wij wensen u een mooi weekend toe.
Wouter Siebers
Ronald Post

pagina 1 van 1

2019-2020 | Nieuwsbrief Caeciliaschool

Schoolplein
Wij vragen alle ouders om met grote afstand van de deuren op kinderen te wachten. Verzoek om rondom het hek of op de verhoging op het schoolplein te gaan
staan. Doordat veel ouders ver naar voren gaan staan raken kinderen en leraren
het overzicht kwijt.
Daarnaast parkeren ouders de fiets in de stalling voor groep 8 (aan de straatkant).
Hierdoor kunnen de leerlingen hun fiets niet goed neerzetten. Verzoek om de fiets
te parkeren in de daarvoor bestemde vakken.
DECEMBER KALENDER
Thema; Sinterklaas, Keuken/koken
Sint is natuurlijk de Sint niet als hij zonder pepernoten,
taaitaai en marsepein naar Nederland zou komen. Dit is al
jaren zo en de Sint vindt het wel eens leuk om wat nieuws
te proberen. Misschien een pepernoot met een letterlijk
pepertje erin of totaal iets nieuws als boerenkool met
speculaas. Hij heeft al zijn pieten al aan het werk gezet.
Maar helaas is daar geen mooi, nieuw, lekker recept uit
voortgekomen. Sinterklaas zit met zijn handen in het
haar, want hij wilt dit jaar toch echt graag een mooi,
nieuw, lekker recept proberen, zodat hij daar in Spanje lekker van kan gaan genieten.
Alle groepen gaan nieuwe recepten ideeën aandragen voor Sint. En deze worden
gedurende de Sinterklaasperiode opgehangen in de Sintkeuken.

Belangrijkdata in deze periode;
Maandag 11 november
Donderdag 28 november
Woensdag 4 december
Donderdag 5 december

Groepen 5 t/m 8 lootjes trekken
Schoen zetten
Inleveren surprise in vuilniszak
Aankomst Sinterklaas rond 8:30 uur
iedereen is welkom om te komen kijken.

Belangrijkdata in deze periode;
Maandag 9 december
bent welkom!
Op 16, 17, 18 december

Woensdag 19 december
Donderdag 19 december
Donderdag 19 december
Vrijdag 20 december
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Inschrijflijst hapjes hangen bij de lokalen.
Versieren school in kerstsfeer vanaf 13:00 uur. U
Kaartverkoop van 8.20 uur tot 8.40 uur
voor één Euro bij de ingang van de school.
Elk gezin mag maximaal 1 kaart kopen
Bord, mok en bestek meenemen
Kerstviering 10:00 uur in de Brugkerk
Traditionele kerstdiner 17.15 uur tot 18.15 uur,
Hapjeskraam voor ouders buiten.
Gewoon de hele dag nog les tot 14:15 uur.

