WEER

SO De Huifkar

NAAR
S C H O OL !

Enschede

ouders bij de school te hebben
aangeven dat het echt fijn om zulke betrokken
bedanken voor uw komst en nogmaals
inloopochtend. Vanaf deze plek wil ik u
Op 15 december was er een hele druk bezette
Inloopochtend
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Nieuwsbrief
Nieuwe collega’s
De sollicitatiegesprekken hebben plaatsgevonden.
In de instroomgroep komen de volgende nieuwe
collega’s werken: Karin Haverkotte (leerkracht) en
Chantal Holst (onderwijsassistent). Zij gaan
werken van woensdag t/m vrijdag.
Op maandag en dinsdag gaan Yvonne Geusendam
(leerkracht) en Charlotte Vossebelt
(onderwijsassistent) de instroomgroep draaien.
Yvonne werkte de afgelopen periode in groep 4-5
en Charlotte in groep 1-2.
Yvonne Geusendam wordt vervangen door Miriam
ter Elst. Charlotte Vossebelt wordt vervangen door
Saskia Scheffer.
Daarnaast zal op dinsdagochtend Leoniek Bruns de
gymlessen gaan verzorgen i.p.v. Sandra van der
Voort. Door de groei van het aantal groepen kan
Sandra niet meer aan alle groepen gym geven.
We zijn blij met onze nieuwe collega’s. Voor alle
collega’s geldt dat zij afkomstig zijn van
Onderwijscentrum het Roessingh en dat zij
ervaring hebben met de doelgroep.

Sponsoren bedankt
De afgelopen weken hebben wij op diverse
wijzen donaties, artikelen en steun gehad van
sponsoren.
Yver Administratie V.O.F.
NVG Tegelzetters Enschede
Chellie Balloon
Mediterrane Versmarkt
BEDANKT!

Belangrijke data
7 januari: Eerste schooldag 2019
14 januari: Inloopochtend
17 januari: Studiedag, leerlingen vrij
4 februari: Koffieochtend
Nieuws over de rapport en OPP besprekingen
volgt na de kerstvakantie

Sint en Kerst
Wat was het dit jaar weer een succes. De Sint
met zijn Pieten hebben alle kinderen weer
verblijd met mooie cadeau’s en lekkers.
Het kerstdiner was ook zeer geslaagd en dat
is allemaal ook mogelijk gemaakt door jullie.
Wat een lekker eten hebben jullie gemaakt.
We hebben ervan genoten.
De foto’s vind je terug op Parro.

Personeelskamer
De eerste werkzaamheden hebben
plaatsgevonden in de hal voor het creëren van
de nieuwe personeelsruimte. Eind januari zal er
een wand geplaatst worden die open/dicht kan.

Audit avond
Afgelopen maandagavond waren de ouders
van de zorggroepen uitgenodigd voor een
presentatie van het onderzoek dat de
auditoren hebben afgenomen. Zij hebben hun
bevindingen gedeeld met ouders en
personeel. In januari ontvangt De Huifkar het
verslag en wordt gekeken hoe de
aanbevelingen en bevindingen optimaal tot
hun recht kunnen komen

Iedereen hele fijne dagen toegewenst en een goed 2019

