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1. Maandag 28 januari studiedag voor leerkrachten, leerlingen zijn vrij
Aanstaande maandag zijn onze leerkrachten hard aan het studeren. De leerlingen
zijn dan vrij van school.
2. Vervanging bij zieke leerkracht
De wintermaanden zorgen voor meer onverwachte ziektes, zoals de griep, ook bij
leerkrachten. Basisschool de Komeet maakt, met 129 andere basisscholen in de
regio, gebruik van vervangingspool CPV Ingenium en schakelt vervangers in als een
leerkracht ziek is. We merken dat het landelijke leerkrachtentekort ook in onze
regio gevolgen heeft. Er zijn minder vervangers beschikbaar, ook voor onze school.
De kans dat de invallers ‘op’ zijn wordt steeds groter. Bij een tekort aan
leerkrachten zullen we een groep, als het echt niet anders kan, opdelen. Daar zijn
we op voorbereid. De afgelopen week zijn er verschillende vervangers actief
geweest op school. Gelukkig zijn bij alle groepen de lessen doorgegaan.
3. Migratie e-mail en digitale systemen school
De aankomende dagen worden onze e-mailaccounts overgezet naar een nieuwe
omgeving. Dit betekent dat we per e-mail niet bereikbaar zijn. Op 4 en 5 februari
worden onze werkstations gemigreerd naar nieuwe systemen, ook op die dagen zijn
we digitaal niet bereikbaar.
4. Muzieklessen en instapcursussen
Kunst- en muziekschool Fantasia geeft muzieklessen onder schooltijd. Daarnaast
organiseert de muziekschool vanaf 18 februari weer instapcursussen muziek voor
jong en oud buiten schooltijd. Er is dan keuze uit drums, keyboard, gitaar, ukelele
en viool. Deze korte cursussen starten vanaf 18 februari en kosten € 50,-. Wilt u
meer informatie of aanmelden? Stuur een e-mail naar
muziekschoolfantasia@hotmail.com . Aanmelden is mogelijk tot 4 februari 2019.
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5. Hulp bij opvoeden en opgroeien
Aan onze school zijn twee consulenten ‘jeugd, school en opvoeding’ verbonden. In
de bijlage stellen zij zich aan u voor en staat beschreven wat zij voor u kunnen
betekenen.
6. BSO KION organiseert open judolessen
Als bijlage bij deze nieuwsflits ontvangt u informatie over open judolessen bij de
buitenschoolse opvang van KION. Deze lessen zijn ook toegankelijk voor kinderen
die niet bij de BSO zijn.
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