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Vervanging
Een probleem waar we als scholen mee te maken hebben is vervanging. Het is telkens weer een hele
klus om vervanging voor een groep te regelen. Of het nou voor een dag is of voor een langere
periode, er zijn simpelweg te weinig vervangers voor alle scholen. Het kan dus voorkomen dat er
noodgedwongen een groep naar huis moet worden gestuurd. We proberen dit ten alle tijde te
voorkomen, maar dat wordt wel steeds lastiger.

Even voorstellen…juf Inge
Ik ben Inge Faulmann en ik vervang juf Lysanne op de maandag en dinsdag.
Samen met mijn man woon ik in Sappemeer.
We hebben 4 kinderen en 4 kleinkinderen. Ik ben al heel veel jaren met veel
plezier werkzaam in het primair onderwijs en heb in alle groepen ervaring
opgedaan.
Ik geniet van de interactie met de kinderen. Zij zijn enthousiast, energiek en
elke dag is het weer anders!
Ik werk graag met kleuters. Het is iedere dag weer prachtig en bijzonder om ze
te zien genieten en ontwikkelen.

Even voorstellen…meester Ronald (Lio-er)
Een nieuw gezicht bij juf Esther (en Marjet) in groep 8: ik wil mij even
voorstellen. Mijn naam is Ronald Mors. Ik ben toegevoegd aan juf Esther,
niet om haar te vervangen: oh nee. En ik ben ook niet de nieuwe directeur.
Nee niets van dat alles: ik loop gewoon stage vanuit de Hanzehogeschool. Ik
ben bezig met het laatste stukje van de verkorte PABO, de zogenaamde LIOfase. En ja, ik ben al van een iets gevorderde leeftijd en bezig met een
nieuwe carrière. Sommigen noemen mij een zij-instromer maar dat ben ik
officieel niet.

Ik ben inmiddels al een aantal dagen op school geweest en heb al een aantal lessen gegeven: leuke
kinderen, dat gaat wel goed komen. Mijn normale lesdagen zijn maandag en dinsdag en ik zal tot de
zomer bij u zijn: hopelijk zonder lockdown deze keer.
In mijn vroegere werkzame leven heb ik tot voor kort in de diervoederindustrie gewerkt. Als u iets wilt
weten over biggenvoeders dan heb ik nog wel wat kennis daarover in huis; ook van hondenvoeders
weet ik wel iets af. Voor mijn werk ben ik in tal van landen actief geweest.
Mijn grootste wens is nu om een deel van mijn kennis, kunde en levenservaring over te dragen en dat
doe ik nu graag in Appingedam. Ik voel me hier zeer welkom.
Ik woon in het mooie Zuidlaren, nu alweer 25 jaar, en de reis naar Appingedam is goed te doen. Ik
blijf nog even op het Drentse zand voorlopig.
Nou, wellicht zie of spreek ik u nog. Tot later dan!

Rapporten
Graag het rapport inleveren als je dit nog niet hebt gedaan.

Margedag 24 maart
Woensdag 24 maart is een margedag. Deze dag wordt gebruikt om de toetsgegevens te verwerken.

Ouderbijdrage
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar.
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313 0253 98 t.n.v. Vrienden van het Openbaar
Onderwijs o.v.v. ouderbijdrage naam kind en groep.
Start uw kind na 1 januari op school dan betaalt u €9,00.

