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Geplande evenementen
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de (korte) nieuwsbrief van
oktober/november met nieuws over:
-

Personeel
Ouders in de school

Studiedag
Dinsdag 16 november
Leerlingen zijn vrij!

Met vriendelijke groet,
Team De Stap

Sinterklaas
Vrijdag 4 december

Kerstvakantie

Personeel

Vrijdag 24 december 12:00
uur t/m zondag 9 januari.

Anneke Witte
Anneke zou re-integreren na de herfstvakantie, maar Corona
en de daaruit voortvloeiende quarantaine hebben roet in
het eten gegooid.
Zodra Anneke hersteld is van Corona en weer mag werken,
zal het re-integratietraject starten.

Gea Doorhof
Gea is inmiddels gestart met haar re-integratietraject en
heeft de afgelopen week negen uur gewerkt, verdeeld over
drie dagen.
We beperken de inzet van Gea op dit moment tot groep 2/3.
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Renske Heijda
Renske heeft de afgelopen twee jaar met ups-and-downs geprobeerd te re-integreren.
Uiteindelijk heeft Renske besloten om te stoppen als vakdocent bewegingsonderwijs.
Renske heeft op de studiedag voorafgaand aan de herfstvakantie afscheid genomen
van het team (al zullen we dat op een later moment nog eens goed overdoen).
Enerzijds betreuren we het besluit van Renske, anderzijds respecteren we haar dappere,
moeilijke besluit. We wensen Renske heel veel plezier en succes toe in haar nieuwe (nog
onbekende) werkkring.
Onderstaand bericht is van Renske:
Het moment is aangebroken, om afscheid van elkaar te nemen… Na 5 leuke, gezellige, mooie
(en de afgelopen tijd ook; pittige) jaren, ga ik stoppen in het onderwijs. En daarom is het tijd om
afscheid van elkaar te nemen.
Ik wil alle kinderen, collega’s en ouders bedanken voor de leuke en fijne jaren die we samen
hebben gehad en hopelijk zien we elkaar nog eens in de toekomst.
Veel Liefs,
Juf Renske

Huub Boers
Goed nieuws: Huub zal na 9, 10 maanden afwezigheid voorzichtig en rustig starten met
zijn re-integratietraject.
Huub heeft nog te kampen met klachten die gerelateerd zijn aan Long Covid. Gelukkig
gaat het de laatste maanden steeds beter met de gezondheid van Huub.
Het moge duidelijk zijn dat Huub nog een lange weg te gaan heeft, maar er gloort weer
licht aan het einde van de tunnel.

Ouders in de school
Na overleg met het team, het MT, de MR en de andere Opspoor scholen in Landsmeer
en Den Ilp hebben we een plan opgesteld hoe we ouders weer kunnen betrekken bij
het onderwijsleerproces. Denk hierbij bijvoorbeeld aan reken-/leesouders.
Gezien de huidige situatie, de persconferentie van 2 november en de persconferentie
van vrijdag 12 november houden we nog even een slag om de arm wat wel kan/mag
m.b.t. ouders in de school.
We houden u op de hoogte.
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