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Woensdag 18 december 2019                    

 

 

In deze extra nieuwsbrief vindt u informatie over de inzet van personeel na de Kerstvakantie. In de 

bijlage vindt u tevens de brief vanuit stichting Morgenwijzer als aankondiging van de staking op 30 

en 31 januari.    

 

Gaten in formatie/vervanging 

Vorige week heeft u in de nieuwsbrief kunnen lezen met welke personeelstekorten De Vroonhoeve te 
maken heeft. De afgelopen periode is er druk gezocht naar structurele oplossingen. In deze nieuwsbrief 
wordt u geïnformeerd over de veranderingen die dit met zich meebrengt.  
 
Groep 6 vacature 
Vanaf 1 februari tot aan de zomervakantie zal Norma de Jong de vrijdag in groep 6 gaan invullen. In de 
maand januari zal zij op de woensdag een aantal keer meedraaien in de klas om de klas alvast te leren 
kennen.  
De vrijdagen in de maand januari zullen nog ingevuld worden door Esmeralda de Raaf. 
 
Plusgroep 
Door het pensioen van Thijs van Deuren is er ook een vacature ontstaan voor de plusgroep. Hiervoor 
komt Yolande van der Meer ons team versterken. Yolande werkt ook nog op De Wereldwijzer en wil 
graag een dag extra werken. Zij is beschikbaar op de woensdagen, waardoor de indeling van de 
plusgroep wordt gewijzigd. Alle leerlingen die ingedeeld waren in de plusgroep/-klas zullen ook nu 
weer ingedeeld worden.  
 
De leerlingen van de groepen 5 en 6A zullen de lessen begrijpend lezen (Nieuwsbegrip) op de 
woensdag missen, maar krijgen deze op de donderdag van juf Marjolein.  
 
Groep 3/4 
De langdurige vervanging voor Bridget zal na de vakantie worden doorgezet. Ook in de periode tot aan 
de voorjaarsvakantie zal dit worden ingevuld door Yvonne Ruitenburg. 
 
Groep 5/7 
In groep 5/7 is Natascha voor een langere periode afwezig. Na de Kerstvakantie zal Michèle op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag werken.  
De woensdag moet nog worden ingevuld, hiervoor ligt de aanvraag bij het RTC om een invaller in te 
zetten. Wij hopen zo spoedig mogelijk te horen door wie dit ingevuld gaat worden. Hierover zullen de 
ouders van groep 5/7 geïnformeerd worden.  
 
We hopen door de inzet van nieuwe medewerkers en structurele vervanging de kwaliteit van 

onderwijs op De Vroonhoeve te waarborgen.  
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Belangrijke data:  

Donderdag 19 december Kerstgala op school (kinderen zijn om 12 uur vrij) 

Vrijdag 20 december Kinderen om 12 uur vrij  

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 8 januari 2020 
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