Beste ouders/verzorgers.
Prikactie: hartelijk dank dat u
gehoor heeft gegeven aan ons
verzoek. Een van de problemen die
deze actie wilde aankaarten is het
lerarentekort. Helaas ondervinden wij
bij de invulling van vervangingen bij
ziekte en vacatures al langer de
nodige problemen.
Zo hebben we voor volgend
schooljaar nog geen leerkracht voor
groep groen op woensdag en ook
voor groep blauw is de donderdag
nog niet helemaal duidelijk.
Plaatsing van leerlingen .
Tot vlak voor de vakantie worden er
nog kinderen aangemeld waarvoor
een geschikte school gevonden moet
worden: deze week kregen we nog 3
aanmeldingen. Hierdoor kunnen we
dus pas laat de groepssamenstelling
aan u doorgeven.
Alle groepen krijgen volgend jaar
weer een nieuwe kleur. De ervaring
leert dat onze leerlingen daar sneller
aan gewend zijn dan wij!
Je kunt niet blijven zitten op De
Duinpieper. Bij de plaatsing houden
we met veel zaken rekening, zoals
niveau, leeftijd, vriendjes , gedrag
ed. Inmiddels heeft u de nieuwe
groep van uw kind al gehoord.
Personeel
Een aantal collega’s is toe aan een
verandering. Zo gaat Conny Albers
de ICT regelen voor onze 3 locaties.
Tjitske Weizenbach verruilt na 5 jaar
groep groen voor De
Raampiepergroep mint.
We verwelkomen Hetty de Haas als
vaste collega bij ons op De
Duinpieper. Zij komt van VSO Het
Duin. Volgend jaar krijgt ze een
Bovenbouwgroep, waardoor Sandra

Raaphorst en José van Schie naar
onder/middenbouwgroep verhuizen.
Hun groep geel is op vrijdagmiddag
ook op school, maar in overleg met u
mogen deze leerlingen ook nog vrij
op vrijdagmiddag. Wilt u dit dan aan
ons doorgeven?
Leen gaat na de zomervakantie weer
re integreren.
In de bijlages vindt u een
verantwoording van de ouderbijdrage
van dit schooljaar. Voor volgend
schooljaar wordt het deel voor het
schoolreisje losgekoppeld van de
ouderbijdrage .De ouderbijdrage
wordt €20,- . De schoolreisjes
worden ongeveer €10,- en €25.
Ook in de bijlage nog een oproep
voor een G-teamvoetbal en
informatie over de fysiotherapie.

Deze laatste week nemen we
afscheid van invallers: Chantal
Vonk van groep groen, Lisa Bouw
van groep oranje en conciërge
Conny Zwaan. Eerder deden we
dat al van Chantal Luschen van
groep blauw.
Aanstaande woensdag is onze
wenochtend en verwelkomen we
onze 14 nieuwe leerlingen.

Op donderdagmiddag en avond
zwaaien we de 12 leerlingen die naar
het VSO gaan uit: Manon, Linda,
Lars, Demi, Angeline, Maarten, Lars,
Jari, Davey, Wesley , Jack en Stan.
We wensen hen veel plezier op VSO
Het Duin.
Vrijdagochtend om 12.00 uur zingen
we het Duinpieperlied en tellen we af
naar de vakantie. We hopen u dan
allen te zien. Zo niet, dan wens ik u
alvast een heel fijne zomervakantie.
Namens Team De Duinpieper,
Hermine Verburg

