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Beste ouders,

Beste ouders,
We schreven het in onze vorige nieuwsbrief al: Het wordt steeds nijpender om iedere groep goed
te kunnen bemensen. Het is allemaal onzeker en voor niemand prettig. We doen ons uiterste
best om het voor de kinderen zo goed mogelijk te regelen. Wellicht zullen we ook andere
groepen / leerkrachten erbij moeten gaan betrekken om het intern op te kunnen lossen, vanuit de
invalpool hoeven we helaas geen invalleerkrachten meer te verwachten.
We hadden niet gedacht dat het zó snel zou gaan, maar we moeten nu al noodgedwongen
rigoureuze maatregelen nemen. Deze maatregelen hebben te maken met het gegeven, dat we
moeten schuiven met leerkrachten om iedere groep binnen onze school zo goed als mogelijk te
kunnen begeleiden. We zitten zoals u weet o.a. met de situatie, dat groep 7 -met 35 kinderen- al
een tijd geen vaste groepsleerkracht meer heeft, vanwege het helaas uitvallen van de leerkracht,
die fulltime groep 7 onder haar hoede had. Tot dusver hebben diverse collega’s groep 7 begeleid
vanaf september, maar soms was er ook geen leerkracht meer beschikbaar en moesten de
kinderen thuis blijven, zoals gisteren. We vinden dat we er samen als school voor moeten zorgen
dat ook déze groep de komende periode -zo goed als mogelijk in deze tijden- kan rekenen op
enige vastigheid en gedegen onderwijs. Daarom zullen wij vanaf aankomende maandag met de
helft van onze groepen overgaan naar schoolweken met steeds per week één thuiswerkdag
daarin tot de Kerst. In december wordt gekeken of en met welke groepen dit doorloopt in januari
of dat er tegen die tijd wél weer invalleerkrachten beschikbaar komen.
Het betreft tot de Kerst de groepen 3-6-6-8-8.
Hoe ziet dit er uit?
 Groep 3 Krokodillen is thuis (met werk) op woensdagen.
 Groep 6 Panda’s is eveneens thuis met werk op woensdagen.
 Groep 6 Apen is op vrijdagen thuis met werk (behalve op vr 3 december: Sinterklaas)
 Groep 8 Orka’s is op maandagen met werk thuis.
 Groep 8 Kangoeroes is op vrijdagen met werk thuis (behalve op vr 3 dec: Sinterklaas)
Mocht u een kind/kinderen hebben in deze groep en uw kind kan onverhoopt niet thuis (of bij
familie/buren/etc) blijven dan kan uw kind mét het meegegeven thuiswerk naar school komen en wordt het
opgevangen elders binnen school. U kunt dit dan doorgeven aan school via de mail aan
directie@obsdearcade.nl.

7

Hoe hebben we het per groep –en ook voor groep 7- geregeld?
Groep 3 heeft alle dagen juf Marion, behalve op woensdagen. Dat wordt vanaf komende week de
thuiswerkdag voor groep 3. Op dinsdagmiddag krijgen de kinderen van juf Marion werk mee, wat
ze dan woensdag thuis kunnen maken en op donderdag weer mee naar school nemen.
Juf Laura, die normaal gesproken op woensdag in groep 3 staat, zal ingezet worden in groep 7
waar met 2 leerkrachten voor de groep een inhaalslag ingezet kan gaan worden.
Groep 7 Pinguïns heeft vanaf komende week tot Kerst op
· Maandag
: Meester Cees en meester Michiel
· Dinsdag
: Meester Cees en meester Michiel
· Woensdag : Juf Lobke en juf Laura
· Donderdag : Juf Lobke en meester Michiel
· Vrijdag
: Juf Lobke en juf Laura
Groep 6 Panda’s heeft op maandag, dinsdag én vrijdag juf Ellen, op donderdag juf Kristel, die
extra komt werken en op woensdag heeft groep 6 dus de thuiswerkdag. Juf Lobke is
doorgeschoven naar groep 7.
Groep 6 Apen heeft 4 dagen juf Esther en op vrijdag de thuiswerkdag. Juf Ellen is ingezet voor
de andere groep 6 (Panda’s) op vrijdag.
Groep 8 Kangoeroes heeft juf Kim op maandag, dinsdag en woensdag, juf Laura op donderdag
en de thuiswerkdag op vrijdag. Laura is op vrijdag doorgeschoven naar groep 7.
Groep 8 Orka’s heeft de thuiswerkdag op maandag en juf Saskia is op die dag inzetbaar in
andere groepen, om groepen kinderen extra te begeleiden, tevens als invalleerkracht, indien
nodig.
Wij denken hiermee het een en ander opgelost te hebben, wetende dat het een kwetsbaar
geheel is en blijft, want als een leerkracht onverhoopt ziek wordt hebben we weer een nieuwe
uitdaging, samen. Maar we hebben dan óók iets meer speling gecreëerd door de bovenstaande
maatregelen.
Wederom hopen wij op uw begrip en medewerking. Dank!
Profilering OBS De Arcade
Als team van OBS De Arcade hebben we deze week ook verder gesproken over hoe we ons als
school kunnen profileren. Dat is tevens één van de onderwerpen van gesprek binnen de MR
(ouders & leerkrachten). Zodra we hier meer concrete informatie over hebben laten we het u
weten.

Hartelijke groet,
Geert-Jan Wijgergangs
Directeur OBS De Arcade

