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Margedag: leerlingen vrij!

Geen mail in de vakantie
Doordat de mailadressen van Westerwijs (i.v.m. de fusie) worden veranderd in mailadressen
van Quadraten, zijn leerkrachten in de vakantie niet per mail bereikbaar. Mochten er
dringende zaken zijn, dan kunt u dit mailen aan directie.borgh@westerwijs.nl. Dit laatste
mailadres is echter in het weekend van 3 en 4 maart ook niet bereikbaar. Dan kunt u dus voor zeer dringende
gevallen beter even bellen met het mobiele nummer van de directeur, Gerdien Wassenaar: 06-51 980 200
Vanaf 5 maart werkt alles weer zoals het zou moeten.

Andere ingang bovenverdieping
Na de vakantie kan er geen gebruik meer worden gemaakt van de grote trap bij de hoofdingang om dan door
te lopen via de trap bij de keuken naar de bovenste verdieping. Daar is een lokaal gemaakt voor het Anker. De
groepen 7 en 8 zijn nu dus uitsluitend bereikbaar via de trap aan de achterzijde van het gebouw.

V an start met de vijfde kleutergroep
Vanaf 5 maart starten we met tien nieuwe kleuters in de vijfde
kleutergroep “De Bijenkorf”. Vandaag hebben we groep 3a naar boven verhuisd. Zij gaan in elk geval tot de
zomervakantie les krijgen in de voormalige personeelskamer van de Noordster. Ze krijgen een prachtig groot
leslokaal waar ze het vast enorm naar hun zin zullen krijgen. De Bijenkorf wordt gehuisvest in het lokaal waar
nu de Vissenkom in zit, dit lokaal wordt gedeeld met de SKSG. En de Vissenkom is
verhuisd naar het voormalige lokaal van groep 3a. We hebben twee nieuwe leerkrachten
aan het onderbouwteam toegevoegd: juf Annelies en juf Mirjam. Juf Annelies werkt op
donderdag en vrijdag (en vanaf begin april ook de woensdag) en juf Miram op maandag
en dinsdag (en tot begin april ook de woensdag.
Zij stellen zich hieronder aan u voor:

Beste ouders of verzorgers,
Ik ben Annelies Langevoort, 35 jaar en woon in Niekerk met mijn man en dochter. De
afgelopen vijftien jaar heb ik in verschillende groepen in de onderbouw gewerkt.
Waarbij ik na enkele jaren in de middenbouw toch steeds weer terug ging naar de
kleuters, want dat blijft toch een geweldige groep om mee te werken. Ik kijk er dan ook
naar uit om na de voorjaarsvakantie de instroomgroep te mogen gaan starten. We
gaan er een gezellige tijd van maken. Graag tot ziens!
Dag ouders/verzorgers,
Het lijkt mij ontzettend leuk om uw kind te begeleiden bij
zijn/haar eerste stappen in het onderwijs.
Mijn naam is Mirjam Vijfschaft en ik woon samen met mijn vriend in Roden.
Ik ben 30 jaar en in mijn vrije tijd vind ik het lekker om buiten te zijn, te puzzelen of creatief
bezig te zijn. Sinds april 2015 ben ik afgestudeerd als leerkracht aan de PABO in
Groningen. Vanaf die tijd heb ik veel verschillende groepen mogen lesgeven en ben er
zodoende achter gekomen dat mijn hart bij de bij lagere groepen ligt.
Samen met juf Annelies heb ik er erg veel zin in om deze groep te mogen starten.
Het is voor de kinderen natuurlijk een spannend begin van hun lange weg in het onderwijs. Samen zullen wij er alles
aan doen om dit begin zo gemakkelijk mogelijk te maken.
We gaan er samen een gezellige tijd van maken en als u nog vragen heeft kom gerust langs!
Ik heb er zin in, tot 5 maart aanstaande!

Ziekte intern begeleider
Marja, onze intern begeleider, is de komende tijd op halve kracht aan het werk. Dat betekent dat zoveel
mogelijk gesprekken via de leerkrachten gaan voorlopig. De urgente zaken die echt prioriteit hebben, zal Marja
gewoon blijven doen, zoals aanvragen voor onderzoeken en dergelijke. Onze vraag aan u is dus om te proberen
zoveel mogelijk dingen via de leerkracht te regelen. Ook kunt u altijd terecht bij de directie voor dringende
zaken. Vragen voor Marja verder graag zoveel mogelijk via de mail. We houden u op de hoogte.

Ziekte leerkracht:

wat gebeurt er dan? Waarom hoort u het soms pas

laat? Verdelen we de kinderen niet meer over andere groepen?
De afgelopen tijd hebben wij regelmatig geen vervanger kunnen vinden voor bepaalde groepen waarvan de
leerkracht ziek was. Ik kreeg een aantal vragen van ouders over de procedure en daarom zet ik deze graag
nogmaals voor u op papier. Dit om u inzicht te geven over mijn werkzaamheden bij een zieke leerkracht en wat
de reden is dat ik vaak pas op het laatste moment kan mailen of appen met het bericht dat kinderen thuis
kunnen blijven.
Als een leerkracht zich ziek meldt, ga ik eerst intern op zoek naar
mogelijkheden. Er wordt een bericht verspreid via de groepsapp van de
medewerkers en soms is er een medewerker die een dag extra wil werken.
Dat is de mooiste en snelste oplossing. Heel soms kan de intern begeleider
een dagdeel voor de groep staan, maar haar agenda zit meestal vol met
gesprekken met ouders of externen, dus dat is slechts zeer sporadisch.
Terwijl ik wacht op antwoord van de leerkrachten, ga ik mijn lijstje langs van
mensen die eerder hebben ingevallen op onze school en deze benader ik
direct per telefoon. Mocht het zo zijn dat één van hen kan werken, dan doe ik de aanvraag bij het
bemiddelingsbureau met direct de naam van de gewenste invaller erbij.
Mocht dat niet lukken dan blijft nog over de aanvraag doen bij het personeelsbemiddelingsbureau. Zij gaan
dan op zoek naar een vervanger. In de afgelopen weken kreeg ik bij zo’n korte termijnaanvraag bijna standaard
te horen dat het erg moeilijk zou worden. Ik word dan gebeld om 7.30 uur of het wel of niet gelukt is.
Als er geen vervanger beschikbaar is, mail en/of probeer via de groepsapp van ouders zo snel mogelijk de
boodschap over te brengen dat de kinderen thuis mogen blijven die dag. Als een leerkracht zich op
zondagmiddag ziek meldt, kan ik pas om 17.00 uur het bemiddelingsbureau bellen en hoor ik om 19.30 uur of
het gelukt is vervanging te regelen. Dat is de reden dat u vaak pas op het laatste moment hoort wat er aan de
hand is.

Als een leerkracht zich ziek meldt en bv op maandag en dinsdag niet kan werken, kan ik niet alvast voor de
zekerheid vervanging gaan regelen voor de hele verdere week. Ik moet eerst per dag horen hoe het met de
leerkracht gaat. Zodra duidelijk is hoe het gaat ga ik direct aan de slag.
We hebben een aantal malen een hele groep verdeeld over andere groepen. Een klas van 27 kinderen verdelen
betekent vijf of zes kinderen per klas erbij. Dat heeft een grote impact op het onderwijs in al die groepen.
Daarom hebben we besloten dat we dat niet meer doen. We vragen als er geen vervanger is aan de ouders om
samen naar oplossingen te zoeken en elkaars kinderen op te vangen. Mocht dat allemaal niet lukken, dan zijn
wij verplicht voor opvang te zorgen en dat zullen we ook blijven doen. Het is voor u ontzettend vervelend en
ook bij mij en het team levert het steeds weer veel stress op.
Dit probleem speelt landelijk en we bespreken binnen de stichting Quadraten hoe we dit moeten gaan
oplossen, vooral met het oog op de toekomst. Het probleem zal namelijk alleen maar groter worden omdat het
tekort aan leerkrachten de komende jaren enorm toeneemt.
Gerdien Wassenaar

Verslag school schaken:
Het schoolschaaktoernooi was een uitdaging maar niet onmogelijk.
Team 2 van de Borgh bestaat uit Tobias, Rebecca, Amber en Liza. Ze deden voor het eerst mee en speelden goed.
Ze hebben zelfs wedstrijdjes gewonnen.
Team 1 bestaat uit Arjan, Gijs, Julian en Xiander.
Onze eerste tegenstanders waren niet al te lastig om te verslaan, die wonnen we met 4-0 .
Het 2e team waar wij tegen moesten was ook te doen we wonnen weer met 4-0.
Het 3e team was sterk zij werden uiteindelijk 1e we verloren met 1,5 - 2,5.
Het 4e team was best goed maar we wonnen wel met 3-1 na deze wedstrijd ging Xiander weg want hij voelde zich
helemaal niet lekker.
Het 5e team was niet heel sterk we wonnen met 3-1.
Het 6e team was wel sterk zij werden uiteindelijk 2e maar we speelden 2-2 gelijk.
Het 7e team was wel goed we speelden 2-2 gelijk.
De prijsuitreiking was leuk we wisten eigenlijk al dat we 3e waren.
We gaan nu door naar de Regionale kampioenschappen.

verslag gemaakt door Arjan en Gijs, groep 8B

Schade?
Ingezonden mail:
Afgelopen dinsdag 20 februari ontdekte ik op mijn werk een beschadiging aan mijn auto. Die ochtend ben ik
weggereden bij school en bij mijn weten over de stoeprand gegaan. Misschien is dat niet juist en heb ik een andere
auto geraakt. Via deze weg wil ik vragen of er iemand is die sinds dinsdag schade heeft aan de rechter achterkant van
zijn/haar auto? Wil diegene dan contact opnemen met de schoolleiding, zodat we het kunnen afhandelen?

Afdeling Grootegast e.o.

Activiteit in de voorjaarsvakantie met Scharrelkids IVN
Grootegast e.o.
Vind jij het leuk om in de voorjaarsvakantie lekker buiten in de natuur te zijn?
En vind jij het leuk om in de natuur naar allerlei sporen te zoeken?
Kom dan op maandagmiddag 26 februari 2018 a.s. naar het NAM-park aan de Waardweg in Grijpskerk In
dit gebied is het ook in februari prachtig en je kunt er veel sporen vinden zoals pootafdrukken van dieren,
holletjes, aangeknaagde vruchten en bomen, keutels, veren en nog veel meer. Je zult merken dat er ‘s
winters in de natuur nog genoeg te beleven valt.
Het is erg leuk om te doen en een leuke invulling voor een vakantiemiddag.
De activiteit is van 2 tot half 4.
We verzamelen om 2 uur bij het informatiebord van her gebied aan de Waardweg nabij Grijpskerk. Er is
genoeg ruimte om de auto te parkeren.
Voor jeugdleden van IVN is het gratis, niet-leden betalen € 2.00.
Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee.
Tot ziens op maandag 26 februari a.s..
Je kunt je opgeven bij hwoltjer@home.nl of tel. 0594-613253.

Voorjaarsvakantie
Na zeven schoolweken sinds de kerstvakantie is het weer tijd voor de kinderen voor een weekje pauze. Ook de
leerkrachten verdienen even rust. Het was een drukke periode. De kinderen hebben hard gewerkt. We zijn
gestart met een nieuwe natuur- en techniekmethode, en draaien een pilot met een nieuwe muziekmethode.
Ook hebben we alle Cito-toetsen ingevoerd, geanalyseerd en besproken en rapporten geschreven. Er zijn
roosters gemaakt voor oudergesprekken voor na de vakantie. Er worden nu weer nieuwe plannen gemaakt om
het komende half jaar zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van onze leerlingen.
Daar gaan we na de vakantie weer hard mee aan de slag!
Maar nu eerst voor alle kinderen en hun ouders: een hele fijne week gewenst en we zien iedereen graag gezond
en wel terug op maandag 5 maart!
Gerdien Wassenaar

