Nieuwsbrief februari 2019.
Carnaval
Vorige week heeft u een aparte uitnodiging over Carnaval ontvangen. Woensdag worden
om 11.00 uur de nieuwe schoolprins en schoolprinses uitgeroepen. Aansluitend kunt u tot
12.30 uur meewerken of meespelen in de klas van uw zoon of dochter.
Op vrijdag vertrekken we om 08.50 uur in optocht naar het buurtcentrum. U bent van
harte welkom om met ons mee te lopen en Carnaval te vieren. Rond 10.00 uur gaan we
terug naar school. Het resterende deel van de Carnavalsochtend is alleen voor de kinderen
bestemd.
Start Carnavalsvakantie
Vrijdag 1 maart begint voor iedereen om 12. 15 uur de vakantie!
Meer leerlingen
Misschien is het u opgevallen dat er steeds meer kinderen naar de Emile Weslyschool
komen. Hier zijn wij natuurlijk heel blij en trots op. Groep 1/2/3 telt bijna 30 kinderen. Om
goed onderwijs te geven aan jonge kinderen, vinden wij 30 kinderen in een klas te veel.
Na de vakantie wordt groep 1/2/3 gesplitst. We beginnen met een groep 3 en een groep
1/2 in de ochtend. In de middag zullen de kinderen van groep 2 naar groep 3 gaan. Na
verloop van tijd zullen de kinderen van groep 2 de hele dag samen met de kinderen van
groep 3 werken. Er komt dan een groep 2/3 en een groep 1.
Om dit te realiseren moeten we helaas met leerkrachten schuiven.
Groep 1
Maandag en dinsdag juf Vivianne .
Groep 1
Woensdag t/m vrijdag juf Caroline.
Groep 2/3
Groep 2/3

Maandag /m donderdag juf Barbara .
Vrijdag juf Sandra van der Scheer.

Groep 4/5

Blijft maandag t/m vrijdag juf Sandra Limpens.

Groep 6/7/8
Groep 6/7/8

Maandag Juf Ingeborg.
Blijft dinsdag t/m vrijdag meester Rob.

Juf Rianne gaat op de Suringarschool werken. Groep 1 en 2 is daar ook enorm gegroeid en
zij gaat daar de leerkracht ondersteunen.
Staking 15 maart
Voor 15 maart staat er een landelijke onderwijsstaking gepland. Iedere leerkracht heeft
het recht om te staken. Hoewel iedereen met de standpunten eens is, wil niet iedere
leerkracht staken. Het is dus goed mogelijk dat sommige groepen op deze dag gewoon les
hebben. Op maandag 11 maart hoort u van ons welke groepen gewoon les hebben.
Team Emile Weslyschool wenst u een fijne carnaval en een prettige vakantie.

