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Kalender
Maandag 1 september
Woensdag 10 september
Vrijdag 19 september

Weekbrief
Lea 2

27 augustus 2014

Deze week luizencontrole
Groepsouderavond
Groep 1-2 vrij

Kennismaking nieuwe directeur
Afgelopen maandag en dinsdag heb ik al heel veel kinderen en ouders de hand kunnen schudden.
Dat vond ik leuk om te doen! Na een roerige periode heeft het bestuur besloten om voor de periode
van een jaar een interim-directeur aan te stellen en dat ben ik geworden.
Ik heb de opdracht meegekregen om gestructureerd te werken aan een positieve ontwikkeling van
de school. Het gaat dan bv om de teamcultuur, de leerlingprestaties, maar ook het contact met de
ouders. Ik wil mij hier de komende periode graag voor inzetten. Dit kan niet zonder hulp en
medewerking van het team en een (nauwe) samenwerking met de
ouders. Het is mijn opvatting dat de school samen met de ouders
werkt aan de best mogelijke ontwikkeling van de kinderen.
Hiervoor is overleg en afstemming nodig. Ik hoop hier later op
terug te komen.
Ik zal de ene week op ma/di/wo aanwezig zijn en de andere week
op ma/di/wo en vr. Degene die mij nog niet de hand hebben
gedrukt nodig ik uit dat nog even te doen.
Kort iets over mijzelf. Ik woon met mijn gezin met drie kinderen in
Utrecht. Ik werk zo’n 20 jaar in het onderwijs en de afgelopen acht
jaar als interim-directeur en onderwijsadviseur.
Ik wens u allen een gezond en leerzaam schooljaar toe!
Groet, Johan Bosma

Zwemles groep 4
De groepen 4 zwemmen op vrijdagmorgen van 9.15 uur tot 9.45 uur.
De eerste zwemles is op vrijdag 5 september 2014.
Het is fijn als er elke week één ouder per groep meegaat.
De intekenlijsten hiervoor hangen op de deur van de klas.
Op de eerste vrijdagmorgen van de maand mogen ouders op de tribune kijken.
Leerkrachten groep 4

