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Ziekte en vervanging 
Als een leerkracht ziek wordt, is er door 
het leerkrachtentekort meteen een 
probleem: wie gaat er voor de groep? Het 
laatste wat we willen is dat uw kind één of 
meerdere dagen thuis moet zijn en niet 
naar school kan. Helaas kan dat 
voorkomen. Wij volgen hierbij de 
volgende stappen: 
-Er wordt een invaller aangevraagd, maar 
de poule is al een tijdje leeg door het 
leerkrachtentekort. 
-We kijken of we het binnen het team 
kunnen oplossen door groepen samen te 
voegen, te verdelen of doordat juf Linda of 
juf Aaltje voor de groep gaat. 

 
 
-Dit kan voor een paar dagen en verschilt 
per groep/moment. Als er dan geen 
oplossing meer is, kan het zijn dat een 
groep een dag niet naar school kan. Uw 
kind kan thuis, vanaf groep 4, op Snappet 
aan het werk in het werkpakket.  
 
We communiceren zo vroeg en zo helder 
mogelijk via Klasbord. Mocht u dan vragen 
hebben, kunt u altijd telefonisch contact 
opnemen met school of mailen naar juf 
Linda (l.vaartjes@oo-emmen.nl) of juf 
Aaltje (a.bosma@oo-emmen.nl). We 
hopen natuurlijk dat dit alles niet nodig is, 
maar mocht het voorkomen, bent u alvast 
op de hoogte van hoe het in zijn werk 
gaat. 

 
Informatievoorziening 
We zijn in afwachting van de activatie van 
onze nieuwe schoolapp Social Schools. Tot 
die tijd communiceren we vooral via de 
mail en Klasbord en natuurlijk via telefoon 
of afspraak. 
We horen als team af en toe iets over de 
groepsapps die u als ouders heeft. 
Ontzettend handig, maar we willen u wel 
vragen om contact met de leerkracht of 
directie op te nemen als u informatie uit 
eerste hand wilt ontvangen. Wij kunnen 
en weten niets wat de informatie die 
gedeeld wordt in de oudersapps betreft. 
Wij houden van hoor en wederhoor, dus 
kom vooral langs of bel als er iets speelt 
wat uw kind betreft. 
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Sinterklaas 
Wat een avonturen beleeft onze Sint! De 
kinderen zitten er vol van. Wij hopen de 
Sint te begroeten op donderdag 1 
december. Zal hij de weg naar de 
Anbrenge weer vinden? U bent van harte 
welkom om hem samen met ons toe te 
zingen om 8.30 uur. De kinderen hoeven 
die dag alleen brood en drinken voor de 
grote pauze mee. In de kleine pauze 
krijgen ze drinken en lekkers van ons.  
De ouderraad heeft ondertussen de school 
weer omgetoverd in Sinterklaassferen. Het 
is heel gezellig geworden!  
 

 
 
Belangrijke data in november 
17 Rapport mee naar huis 

 

21 Oudergesprekken  
 

22 Oudergesprekken 
 

24 Leerlingenraad 
 

28 MR vergadering 
 

30 Pietenochtend 
 

 
 
 

Belangrijke data in december 
1 Sinterklaas op school 

GMR 

7, 9, 
10, 11, 
14 

Kerstworkshop OC 
 

16 Eind thema huis en thuis 
 

21 Kerstdiner 
 

22 Middag: ophalen verkochte 
meubels en inpakken 

23 12 uur kerstvakantie  
 

 
 


