Berkel en Rodenrijs, 3 september 2018.

Aan: de ouder(s)/verzorger(s) van groep 1/2F,

Onderwerp: Vertrek en vervanging juf Eline

Beste ouders,
Aan het begin van de zomervakantie heeft juf Eline een nieuwe functie aanvaard op een andere
school. Voor haar was dit een mooie nieuwe uitdaging die ook haar woon-werkverkeer verminderde
Met de wettelijke opzegtermijn van 2 maanden in acht genomen houdt dit dus in dat juf Eline per 1
oktober gaat beginnen aan haar nieuwe uitdaging in Nesselande.
Voor ons gaf dat een hele andere uitdaging: de klas weer bemenst krijgen. Zoals u weet is het vinden
van kwalitatief goede nieuwe leerkrachten in deze tijd zeer lastig.
Wij zijn daarom ook heel blij dat het ons gelukt is om groep 1/2F weer te bemensen. Dat zullen we
deels doen door interne verschuivingen en deels met de inzet van een nieuwe leerkracht.
Juf Karen Sechocho (maandag en dinsdag) en juf Sharon Stelten (woensdag t/m vrijdag) zullen vanaf
1 november de groep les gaan geven. Omdat juf Eline al per 1 oktober vertrekt, zal juf Sharon de
groep in de maand oktober fulltime gaan les gaan geven.
Juf Karen is een ervaren leerkracht die wij vanaf dit schooljaar al voor diverse vormen van extra
ondersteuning hadden ingehuurd. Juf Sharon werkt inmiddels al een aantal jaren bij ons op school bij
de kleuters en is volledig bekend met het reilen en zeilen van een kleutergroep op onze school. Juf
Sharon en juf Karen zullen deze maand al samen met juf Eline een goede overdracht doen en ook al
zo nu en dan zichtbaar in de groep aanwezig zijn.
Op de Informatieavond die morgenavond plaatsvindt zullen juf Karen en juf Sharon zich ook even aan
u voorstellen.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet

Mede namens juf Eline, juf Karen en juf Sharon,
Jan Noorlander
Directeur BS Het Baken

