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Van de schoolleider

dit mailen naar:
caroline.leclercq@opoijmond.nl

Wereldweken
Volgende week starten op woensdag 6 maart
de Wereldweken. Het jaarlijkse project van
De Zeester. Het thema dit jaar is EUROPA.

Deze week ben ik met veel enthousiasme
begonnen op De Zeester en ik voel me nu al
erg thuis op deze school. Wat een leuke
kinderen, collega’s en ouders! Ik zal met veel
plezier tot de zomervakantie op De Zeester
werken.
Ik ben regelmatig in de groepen te vinden en
zal bij een ingang van de school kinderen,
ouders en familie verwelkomen.
Als het nodig is zal ik tussen de middag bij het
buiten spelen aanwezig zijn. Naast het
toezicht houden,vind ik het belangrijk om met
kinderen in gesprek te gaan. Vragen wat ze
belangrijk vinden op deze Wereldschool.
Dinsdagavond, 26 februari,ben ik aanwezig
geweest bij de medezeggenschapsvergadering. Erg fijn om met actieve en
meedenkende ouders en leerkrachten samen
te werken. Ook heb ik met de voorzitter van
de ouderraad kennis gemaakt. Ik zal mij met
de lopende zaken bezig houden zoals de
formatie, het regelen van vervangingen,
bezoeken afleggen aan groepen, de PR en de
website bijhouden en deze vernieuwde
nieuwsbrief. Mocht u iets hebben dat in de
nieuwsbrief geplaatst kan worden dan kunt u

In alle groepen zullen deze weken activiteiten
en lessen over Europa zijn. Ook worden er
workshops georganiseerd met verschillende
onderwerpen. Misschien komt u wel een
gastles geven over uw vakantie in een land in
Europa, uw geboorteland in Europa, of iets
anders. U kunt zich opgeven bij de leerkracht.
De leerkrachten zullen via Parro ,waar nodig,
hulp aan u vragen bij dit project.
De opening van het project is dus woensdag 6
maart om 11.55 uur. U bent dan van harte
welkom om hierbij aanwezig te zijn. Met o.a.
een lied zullen de kinderen dit project
openen. In alle groepen ontstaat er een
prachtig leerzaam project over Europa. De
Zeester op de Wereldkaart!
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Welke ouders willen de hoofdentree in een
blijvende Europa stijl inrichten? Graag
opgeven bij Caroline le Clercq

Buiten speelgoed gezocht
Wie heeft er thuis gebruikt buiten speelgoed
zoals: schepjes, emmertjes, ballen, rackets,
skeelers, etc. U kunt dit in de ochtend aan juf
Anita geven. Dat is i.v.m. het buiten spelen
tussen de middag om het speelgoed aan te
vullen. Bij voorbaat hartelijk bedankt.

Staken
Alle scholen van OPO IJMOND gaan op vrijdag
15 maart staken. Nu er een enorm
personeelstekort is wordt er actie gevoerd om
o.a. het beroep aantrekkelijker te maken,
zodat er voldoende goed opgeleide collega’s
bijkomen. De Zeester zal aan deze staking
meedoen en alle kinderen zijn deze vrijdag
vrij. Wij rekenen opnieuw op uw begrip voor
deze belangrijke actie. Het prachtige beroep
van juf en meester moet weer op de kaart!

Verlof aanvragen

Zieke juffen en invallers
Helaas komt het ook op de Zeester voor dat er
onverwachts een juf ziek is of langdurig
uitvalt. Er is op veel scholen een enorm
invallers tekort en dan kan het gebeuren dat
er verschillende mensen de groep overnemen.
Niet ideaal, maar altijd beter dan de klas
opsplitsen of naar huis sturen. Wij zijn op dit
moment in gesprek met het bestuur om een
structurele oplossing te vinden voor o.a. het
vervangingsprobleem in groep 1/2C. Wij
begrijpen dat deze groep al veel wisselingen
heeft meegemaakt en we gunnen de kinderen
zo gauw mogelijk een vaste inval juf. De
ouders van deze groep worden hierover via
Parro op de hoogte gehouden.

Het komt nog voor dat er kinderen rond een
vakantie zonder afbericht afwezig zijn. Dit is
NIET toegestaan. U kunt een formulier bij de
administratie vragen als u om een gewichtige
reden verlof wilt opnemen. Hier zijn wettelijke
regels voor. Er moet bij het formulier altijd
een werkgeversverklaring of ander bewijs
overlegd worden.Kinderen die zonder
afbericht niet op school zijn worden als
ongeoorloofd in het administratiesysteem
gezet. De leerkracht en de directeur zullen
hier dan op terug komen en in het ergste
geval een melding moeten maken bij de
leerplichtambtenaar.
Rond de zomervakantie kan er geen verlof
aangevraagd worden. Ongeacht de reden.
Website: Wilt u regelmatig op de website en
kalender kijken? Daar kunt u veel informatie
vinden over De Zeester.
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Verteltasjes voor de jongste
kinderen
Bij het kantoor waar juf Cella zit (
administratie) hangen verteltasjes,die ouders
en kinderen van de kleutergroepen kunnen
uitkiezen en lenen. In deze tasjes zit o.a. een
boek en allerlei spullen die bij het verhaal
horen. Een prachtige service om lees en
luisterplezier te bevorderen. U kunt ze op
maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdagochtend aan Cella vragen. Zij noteert
dan wie er een verteltas meeneemt.

2 eetlepels appelstroop,1 bruine boterham of
plak ontbijtkoek,een scheutje azijn of
appelazijn,scherpe mosterd ( 2 eetlepels)
Bereiding: Grove stukken vlees ( gezouten)
braden, de stukken ui mee fruiten, kruiden
erbij doen, alle andere ingrediënten
toevoegen. Bruin biertje erbij en lekker lang
laten stoven.
Serveren met:
Patat/ friet en mayonaise
Eet smakelijk

Heeft u ook een lekker Europees recept?
Mail die dan naar
caroline.leclercq@opoijmond.nl

Europees recept:
Belgisch/ Vlaams Stoofvlees:

Rooster buitenspelen TSO

Nodig:

Vrijdag 1 maart: Linda (5a(),Deborah
(8b),Linda(7B)

Rundvlees of Lamsvlees ( 500gr-1kg)
Zout en zwarte peper,bruin biertje (1),
Boter ,Uien ( 2),kruidnagel ( 1 of poeder),
Laurierblaadjes (2), takjes tijm(2),

Maandag 4/3: Semra (3b),Annemiek (4b)
Dinsdag 5/3: Guido(2b),Maikel (4b)
Donderdag 7/3: Nicolette(7b),Barbara( 8b)
Vrijdag 8/3:Esther (2a), Femke (3a),Esther
(4a) ( zie de intekenlijsten)
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