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Het team van KBS de Zonnewijzer

Agenda
14-02
15-02 t/m 23-02
16-02
24-02
24-02 t/m 28-02
25-02 t/m 13-03
27-02
27-02
05-03

Carnaval
Voorjaarsvakantie
Gezinsviering Ludgeruskerk Dronten
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Meester Erik afwezig
Portfoliogesprekken
BHV oefening
Afscheidsreceptie meester Jan
Koffie uurtje > bevindingen continurooster + kennismaking met nieuwe
IB-er?
Meester Jan heeft een nieuwe baan

Na een lange tijd werkzaam geweest te zijn op KBS de Zonnewijzer gaat meester Jan onze
school verlaten. Meester Jan heeft een mooie, nieuwe uitdaging in het vooruitzicht.
Aangezien hij lange tijd op KBS de Zonnewijzer heeft gewerkt willen wij hem niet
onopgemerkt laten vertrekken en ook ouders/verzorgers de kans bieden om afscheid van
hem te nemen onder het genot van een drankje. U bent van harte welkom op donderdag
27 februari 14:45 uur in de aula.

Zonnebrief schooljaar 2019-2020

Juf Susan wordt onze nieuwe IB-er
We konden het vorige week nog niet met u delen, maar Susan Westervoorde wordt de
nieuwe intern begeleider van de Zonnewijzer.
Na 20 jaar gewerkt te hebben op de Golfslag in Swifterbant was Susan toe aan een nieuwe
uitdaging en werkomgeving.
Susan heeft deelgenomen aan de sollicitatieprocedure en bleek unaniem de voorkeur te
krijgen van de sollicitatiecommissie. Door haar geruime werkervaring in de gemeente
Dronten is Susan volledig op de hoogte van de gang van zaken rondom passend onderwijs
en het lokale netwerk rondom zorg.
In de periode maart/april zal zij voor beide scholen de IB-taken uitvoeren en vanaf 1 mei zal
zij alleen nog werkzaam zijn als IB-er op de Zonnewijzer.
We zijn blij dat zo’n ervaren IB-er ons team komt versterken!

Overige personeelszaken
Meester Alfred
Meester Alfred is behoorlijk opgeknapt en we verwachten dat hij na de voorjaarsvakantie
weer les komt geven aan groep 3. Hij laat ons dit in de voorjaarsvakantie weten.
Juf Marieke Huijzer
Juf Marieke (groep 7/8) heeft zich afgelopen week helaas vanwege privéomstandigheden
ziek gemeld. Na de vakantie hebben we weer contact met haar. Voor de korte termijn
hebben we juf Esther bereid gevonden om de lesgevende taken van juf Marieke over te
nemen. We zijn erg blij met deze korte termijn oplossing en houden u op de hoogte.

Kom in de Klas 27 februari 2020

Ervaar hoe leuk het is om voor de klas te staan! Meld je aan voor de meeloopdag op
27 februari 2020 via www.flevowijs.nl/meeloopdag. Op deze dag kun je meekijken
met een leraar, een handje meehelpen in de klas of zelf een les geven. Dit kan op
een aantal scholen in heel Flevoland.
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Aandacht voor het lerarentekort In Flevoland
Vooral ook in Almere en Lelystad, is veel vraag naar goede leraren. Dat geldt voor
het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs.
Op de meeloopdag kun je zelf ervaren hoe leuk het is om voor de klas te staan.
Misschien denk je na afloop erover om zelf als leraar aan de slag te gaan. Het
Flevolandse onderwijs heeft naast flinke uitdagingen ook veel pareltjes in huis, zoals
betrokken docenten en vernieuwende onderwijsconcepten. En als leraar kun je je
kennis en ervaringen overbrengen op kinderen en jongeren en iets betekenen voor
de maatschappij. Aanmelden? Wil je een dagje meelopen in het onderwijs op 27
februari? Je bent van harte welkom!
Aanmelden kan via www.flevowijs.nl/meeloopdag. Bij de aanmelding kan je je
voorkeuren aangeven: voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO of
speciaal onderwijs, voor onder-, midden- of bovenbouw en voor Almere, Lelystad of
een andere plaats in Flevoland. Je ontvangt na de aanmelding een bevestiging.

Gezinsviering

Zondag 16 februari vindt in de Ludgeruskerk te Dronten de gezinsviering plaats die door
onze school wordt verzorgd. De viering zal plaatsvinden van 11:00 tot 12:00 uur.
Wij nodigen u van harte uit om bij de viering aanwezig te zijn!

Bag2school kleding inzamelingsactie
Wij houden weer een inzamelingsactie van Bag2school. In de bijlage treft u de informatie
aan. Vrijdag 6 maart worden om 12.00 uur de kledingzakken opgehaald.
Graag de zakken voor vrijdagochtend 11.00 uur inleveren op school in de aula.

