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30 en 31 mei

Woensdag 29 mei 2019

Alle leerlingen vrij!

Maandag 10 juni

2e

Dinsdag 11 juni

Margedag

Pinksterdag

13 juni
Vrijdagochtend 14
juni
18 juni

Schoolreis groep 1/2/3

Dinsdag 25 juni

Margedag

26,27,28 juni

Schoolkamp groep 7/8

Sportdag groep 6/7/8

Alle leerlingen vrij!
Alle leerlingen vrij!
Locatie De Kamp in Vries

Schoolreis groep 4/5/6
Alle leerlingen vrij!

Gerda ziek
Onze unit-directeur Gerda Bieleveld is ziek. We kunnen op dit moment nog niet aangeven
wanneer zij hersteld is. Om beide scholen (OBS De Zeijer Hoogte en de Vijverstee) door Geert
alleen aan laten sturen is te veel gevraagd. Daarom is er ondersteuning ingevlogen in de persoon
van Corjan van der Veen. Corjan wordt voor 2 dagen ingezet op de Vijverstee. Daarnaast is Geert
vrijgesteld van lesgevende taken op OBS De Zeijer Hoogte. Op de vrijdag zal Marjan Roenhorst
de lessen in groep 7 en 8 verzorgen zodat Geert ook nog een dag op de De Vijverstee kan
werken.
Schoolorganisatie 2019-2020
Voor het komend schooljaar gaan we met dezelfde groepenverdeling werken als het huidige
schooljaar.
Combigroep 1/2/3, Combigroep 4/5/6, Combigroep 7/8
De middenbouw wordt de grootste groep. Extra formatie zal dan ook aan deze groep worden
toegevoegd. (dagdelen splitsen en/of ondersteuning middels een onderwijsassistent)
Bovenstaande indeling heeft de instemming van de Medezeggenschapsraad.
De bezetting van de verschillende groepen is nog niet geheel rond. Door het vertrek van Betty
(pensioen) ontstaat er vacatureruimte. Wij zijn momenteel, in samenspraak met Stichting Baasis,
druk bezig om deze vacatureruimte in te vullen. Zodra dit allemaal duidelijk is, kunnen wij
aangeven door wie de groepen worden bemenst.
Voetbaltoernooi
Een team van de leerlingen van groep 4/5/6 heeft
meegedaan aan het voetbaltoernooi in Veendam. (Het
team was namelijk door bij de gemeentelijke
kampioenschappen)
Het team, onder leiding van Ed Eberwijn (vader van
Atlas), is op de tweede plaats geëindigd.
Een prima prestatie!

Fijn Hemelvaart-weekend

