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Zelftesten

Afgelopen woensdag waren er 3 ouderparen
met interesse in onze school.
Twee kwamen nav de enthousiaste verhalen
van u als ouder. Dank voor uw inspanning
hierin.
Woensdag 23 maart staan de deuren in de
Gravenstraat weer open voor ouders met
interesse.
Vanuit Rijksoverheid geldt nog steeds het
advies om tweemaal per week te testen, ook
voor leerlingen vanaf groep 6. Mocht u nog
testen willen ontvangen, dan kan uw
zoon/dochter twee testen vragen bij de
leerkracht.
Invalproblematiek

Instagram

We hadden u vorige week geattendeerd op
ons instagram account, maar hadden
verzuimd de naam te vermelden.
Hier opnieuw een poging:
@montessorischoolhoorn

Ontruimingsoefening
Op de locaties Binnenstad zijn de afgelopen
week ontruimingsoefeningen geweest, in de
Kersenboogerd staat deze ook in de
planning. Elk jaar krijgen wij controle van de
brandweer, waarbij wij ook moeten kunnen
aantonen dat wij oefenen met ontruiming.
Dit doen wij in ieder geval tweemaal per jaar,
waarvan één gepland en één ongepland.
Deze keer was het een ongeplande
ontruiming. Alles is goed verlopen. Kleine
aandachtspunten zijn binnen elk team
besproken en worden tijdens een volgende
ontruiming opgepakt.

Regeren is vooruitzien.
Eind mei gaat Inge Groen (leerkracht van de
bovenbouw KB) met zwangerschapsverlof.
We zijn al druk bezig met het uitzetten van
de vacature, maar tot op heden geen succes.
Het betreft een fulltime invalklus (in ieder
geval tot de zomervakantie).
Vanaf maandag 20 juni is het Sanne
Boersma die met zwangerschapsverlof gaat.
Sanne verwacht een tweede kindje. Ook voor
haar baan zoeken we voor 3 dagen inval
(maandag t/m woensdag).
Mocht u iemand weten, die in het bezit is van
een onderwijsbevoegdheid en ons voor korte
tijd uit de brand wil helpen? Promoot aub
deze mooie kans. Wij bieden een groep met
fijne leerlingen, super collega's die graag
willen helpen en een goed toegerust
ondersteuningsteam. Een gesprek is altijd
mogelijk.

