Om bij te praten
JAARGANG 27, NUMMER 11

Agenda

30 januari 2019
17 juli 2017

1 februari
8 februari
11-12 februari
11 februari

Studiedag (leerlingen vrij)
Rapport 1 mee
Rapportgesprekken
Groepsbespreking (leerlingen Clowns en
Acrobaten vrij)
12 februari
Groepsbespreking (leerlingen Orkest en
Olifanten vrij)
14 februari
Groepsbespreking (leerlingen Tijgers en
Leeuwen vrij
18 t/m 22 februari Voorjaarsvakantie
25 februari
Groepsbespreking (leerlingen Groen en
Geel vrij)
26 februari
Groepsbespreking (leerlingen Blauw en
Rood vrij)
28 februari
Groepsbespreking (leerlingen Paars en
Oranje vrij)

Studiedag
A.s. vrijdag 1 februari hebben de kinderen vrij.
Alle leerkrachten zijn op school om met elkaar te werken aan
de kwaliteit van het onderwijs op de Trapeze.

Personeel
Stand van zaken, vervanging
De afgelopen maanden zijn we helaas geconfronteerd met een
aantal langdurig afwezige personeelsleden. Vanaf half
november komen we wekelijks 9 mensdagen te kort, met name
in de ondersteuning. We prijzen ons gelukkig dat we alle
groepen tot nu toe goed konden blijven draaien. Een enkele
keer hebben we leerlingen vrijaf moeten geven omdat we de
vervanging organisatorisch niet rond kregen.
De komende weken hebben we verschillende gesprekken met
kandidaten die de opengevallen plekken kunnen opvullen.
Zodra we hierover duidelijkheid hebben zullen we dit vermelden.
Juf Marja v.d. Lugt
Deze week wordt juf Marja aan haar knie geopereerd. Zij zal
gedurende een lange periode geen gymlessen kunnen geven.
We zijn blij dat we een goede vervanger hebben gevonden.
Vanaf morgen zal Pieter Morselt de gymlessen voor zijn
rekening nemen. Pieter werkt op dinsdag en donderdag bij ons.
Dit betekent dat de gymlessen die normaal op de woensdag
plaatsvinden met ingang van deze week worden verplaatst naar
de donderdag. We wensen juf Marja een voorspoedig herstel
toe en meester Pieter een goede start.
Meester Richard Bos
Helaas is meester Richard voor een langere periode
uitgeschakeld. Hij deed veel ondersteunend werk in de
onderbouwgroepen. We wensen hem veel sterkte en een
volledig herstel.
Juf Judy Blöte

Voorleesontbijt
Vorige week woensdag ons jaarlijks voorleesontbijt
gehouden.
Veel kinderen kwamen in pyjama naar school en hadden hun
knuffel meegenomen. In de klas kregen ze een lekker ontbijtje,
dat was verzorgd door de ouderraad. Tijdens het ontbijt werden
de kinderen voorgelezen door leerlingen van het Schoter
Scholengemeenschap. Een uitstekend begin van de dag!!

Juf Judy heeft een aantal jaar bij ons gewerkt in de Jong
Leergroep. Helaas is ze vorig jaar vanaf januari ziek geworden.
Gelukkig is juf Judy aan het herstellen. Zij werkte naast de
Trapeze ook op de Daaf Gelukschool. Bij haar re-integreren
heeft Judy aangegeven dat het beter is om op één school te
werken. Zij zal haar baan voortzetten in het Voortgezet
onderwijs. Judy gaf aan met veel plezier bij ons te hebben
gewerkt en dat ze het contact met de Trapeze kinderen erg zal
missen. Voor veel leerlingen was zij een vertrouwenspersoon
en door haar betrokkenheid en inzicht wist zij de kinderen in de
Jong Leergroep altijd weer op het goede spoor te krijgen.
We bedanken Judy voor haar inzet op de Trapeze en wensen
haar veel succes in haar verdere loopbaan.

JGZ Kennemerland
Opvoeden is leuk, maar soms ook best lastig.
JGZ Kennemerland organiseert regelmatig ouderbijeenkomsten
en workshops.
Workshop Mediaopvoeding
Donderdag 7 februari 2019 van 19:30 tot 21:30.
Locatie: Consultatiebureau
Vilniusstraat 2
2034 EM Haarlem
Workshop Leren Luisteren
Donderdag 7 maart 2019 van 19:30 tot 21:30.
Locatie: Consultatiebureau
Leidseplein 36
2013 PZ Haarlem
Workshop Goed slapen
Dinsdag 2 april 2019 van 19:30 tot 21:30
Locatie: Consultatiebureau
Leidseplein 36
2013 PZ Haarlem
Op www.jgzkennemerland.nl vindt u meer informatie en kunt
u zich aanmelden. Deelname is gratis!

