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TERUGBLIK
Met het aanbreken van de lente, merken we weer hoe
fijn het is om een groot schoolplein te hebben: er wordt
veel 'bewegend geleerd' en het spelen in 'cohorten' gaat
heel goed. Deze week moesten we helaas even 2 dagen
een groep thuis laten werken, maar wat fijn dat dit zo
goed is opgepakt. En deze week 'vierden' we met elkaar
de 'grote rekendag'!

Covid-19

Het blijft erg belangrijk dat u uw kind thuis laat (en bij
voorkeur laat testen) bij klachten. Ook bij de
ziekmelding vinden wij het fijn om te weten als het om
corona-gerelateerde klachten gaat en u evt. uw kind laat
testen, maar dit is niet verplicht.

Directie-wissel

Zoals bekend zal Josine van UIden per 1 april het
directie-schap als 'interim-directeur' overnemen van
Marjolein. Zij zal zich hieronder aan u voorstellen.
Marjolein blijft in de maand april nog wel twee dagen
per week op de achtergrond werkzaam voor de
Groenlose Delta-scholen.

Voorstellen Josine van Ulden

Beste ouders/verzorgers,

In dit eerste bericht van mij aan u (in de functie van
tijdelijk directeur) een korte kennismaking. Na het
Paasweekend zal ik werkzaam zijn voor zowel
basisschool St. Willibrordus als voor ‘t Carillon; op
wisselende dagen of dagdelen. Sinds december jl. werk
ik al op ’t Carillon en heb vanaf die tijd ook wekelijks
overleg gehad met de collega’s Marjolein en Marie-José
om de invulling voor de meerscholen-directeuren in
Groenlo verder voor te bereiden.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat ik de beide
directeuren zou aanvullen, in praktische ondersteuning,
door de dagelijkse leiding op één van de scholen waar te
nemen. Door de verandering in de onderwijsloopbaan
van Marjolein, komt daar nu een taak bij en zal ik ook
op de St. Willibrordus werken tot de zomervakantie.

Zelf woon ik in Haaksbergen, ben getrouwd met
(muzikant) Gert Ekkelboom en heb 2 zonen (20 jaar en
24 jaar) en 2 “bonus”-kinderen (20 jaar en 27 jaar). Al 27
jaren ben ik werkzaam in het basisonderwijs, waarvan al
ruim 23 jaren als directeur. In vaste dienst heb ik
gewerkt op scholen in Haaksbergen, Overdinkel en
Enschede. Als interim-directeur ben ik sinds 2016
overal inzetbaar en werk ik steeds op verschillende
scholen in het land.

In mijn huidige functie ondersteun ik schoolteams in
hun werk en zorg voor goede voorwaarden zodat het
onderwijs aan uw kinderen zo optimaal mogelijk
verzorgd kan worden. Een dankbare en afwisselende
taak.

Met vriendelijke groet, Josine

NIEUWS UIT HET TEAM
Inloggen SchoolApp

Denkt u aan het inloggen in SchoolApp (Social Schools)
voor 1 april. MijnSchoolInfo komt dan te vervallen.
SchoolApp heeft vergelijkbare functies. U kunt via
SchoolApp ook een persoonlijk bericht sturen aan de
leerkracht of een ziekmelding doen. In de agenda staan
alle schoolactiviteiten en vakanties vermeld.

Schoolfotograaf

Op 8 april komt de schoolfotograaf, meer info volgt
komende week.

Schoolmelk en schoolfruit

Op 15 april is de laatste dag schoolfruit en op 22 april is
de laatste dag schoolmelk.

Goede vrijdag en 2e paasdag

Op vrijdag 2 april en maandag 5 april zijn alle leerlingen
vrij.

Pasen

Op donderdag 1 april vieren we Pasen met elkaar op
school: er worden eieren gezocht, het paasverhaal
wordt verteld, er zijn matzes en 'wijn', en een verrassing
van de OR. Onderstaand nog een linkje naar het
Paasverhaal, om samen thuis te bekijken.

Pasen met De Zandtovenaar

NIEUWS UIT OR/MR/OKBG
Ouderraad

Op 19 april is de volgende vergadering gepland, hopelijk
hebben we dan wat meer zicht op wat er mogelijk is aan
activiteiten.

Medezeggenschapsraad

Op maandag 22 maart heeft er MR-vergadering
plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is er onder
andere gesproken over de ontstane vacature voor

meerscholen-directeur, de tevredenheidspeilingen, de
voortgang van het jaarplan en de actiepunten vanuit de
MR-scan. Op donderdag 25 maart heeft de MR een
cursus gevolgd vanuit Delta Scholengroep, met o.a. als
doel meer informatie te verkrijgen m.b.t. de taken en
verantwoordelijkheden van de MR.

Ouderklankbordgroep

De ouderklankbordgroep heeft op donderdagavond 18
maart vergaderd. Hierbij zijn vele onderwerpen aan de
orde gekomen, o.a. het thuisonderwijs, de 10minutengesprekken, de behoefte aan thema-avonden
en het meerscholen-directieschap. Zij hebben tevens
een ouder als voorzitter benoemd: Stéphanie Brandt,
moeder van Friso (gr.8) en Else (gr. 6), de andere leden
staan hier onder genoemd. U kunt hen altijd benaderen
om onderwerpen aan te dragen. Namens het team zijn
Rob, Hedwig en Koen vertegenwoordigd

Ouders OKBG:

Anke (moeder Pip gr.3 en Sjors gr.6)
Anika (moeder Xavi gr.3 en Lyron gr.4)
Carola (moeder Daantje gr.4 en Mees gr.7)
Karlijn (moeder Jim gr.2 en Eva gr.6)
Marike (moeder Fenna gr.6)
Marlies (moeder Loek gr.5 en Pim gr.7)
Maureen (moeder Siem gr.6)

Sanne (moeder Jente gr.6 en Siem gr.8)

WIJ FELICITEREN DE JARIGEN IN
APRIL
1 april - Zakieh Ahmad - groep 5
2 april - Joep Theissen - groep 6
6 april - Labeat Shala - groep 6
7 april - Tim Meulenveld - groep 3
9 april - Oskar Wouters - groep 3
17 april - Siara Geurink - groep 8
24 april - Siem Baks - groep 6
27 april - Adam Hasan - groep 5
27 april - Dietz Ros - groep 7

De volgende nieuwsbrief zal in april verschijnen.

Hieronder vindt u de link naar de vorige nieuwsbrief:
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