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Agenda
juli 2021
7 Juli

Kennismaking ‘nieuwe leerkracht(en)’ voor de leerlingen

8 juli

Laatste schooldag: programma volgt nog

9 juli

Start zomervakantie

Beste ouders van de Anna van Buren,
Laatste schooldag (8 juli 2021)
Voor de laatste schooldag is er in samenwerking met de OR weer een leuk programma samengesteld.
Dat zal wel inhouden dat de zoen en zoefstrook gesloten zal zijn. Houdt u hier dus rekening mee met
het brengen en halen van uw zoon/dochter.
Vertrek meester Carlo
Afgelopen week vertelde meneer Carlo (locatie leider) ons dat hij voor het komende schooljaar een
nieuwe uitdaging gevonden heeft. Vanaf de start van het nieuwe schooljaar wordt Carlo de directeur
van KBS de Albatros in Goor. Voor de Anna van Buren betekent dit dat wij opzoek zullen gaan naar
een vervanger. We zullen dit proces nauwkeurig doorlopen en eerst een profiel opstellen waar de
Anna van Buren behoefte aan heeft. Het proces is nu gestart maar zal wel wat tijd in beslag gaan
nemen. Na de vakantie hopen we hier een beslissing over te kunnen nemen. We houden u op de
hoogte! Tot dat er een vervanger is gevonden zullen we de taken van meneer Carlo binnen de school
verdelen.
STARTDAG VRIJDAG 3 september 2021
Op vrijdag 3 september 2021, de tweede vrijdag van het nieuwe schooljaar, organiseren wij een
gezellige vossenjacht voor het hele gezin!
We nodigen iedereen van harte uit om hieraan deel te nemen. Komt u ook naar dit gezellige
startfeest?
Na de zomervakantie leest u meer over deze leuke activiteit in de nieuwsbrief.
U kunt nu alvast de datum en tijd in uw agenda noteren: vrijdag 3 september van 15:30 tot 17:30!

Nieuws vanuit de MR
Afgelopen week hebben wij als ouders uit de MR aan Gertjan laten weten dat we de MR gaan
verlaten. Reden hiervoor is de stroeve samenwerking met de directeur van VCO, waardoor wij
hebben moeten concluderen dat wij onze wettelijke taak (het geven van adviezen en accorderen van
voorstellen betreffende het beleid binnen de Anna van Buren) niet langer goed kunnen uitoefenen.
De gesprekken die wij hierover met Gertjan en de directeur van VCO hebben gevoerd, hebben dit
helaas niet kunnen veranderen.
Wij vinden het ontzettend jammer dat het zo is gelopen. Wij hebben (in deze coronatijd) een
intensieve MR-periode gehad, waarin wij ons zeer hebben ingespannen voor het onderwijs op de
Anna van Buren. Het is nu aan anderen om deze taak van ons over te nemen, waarbij vermeld kan
worden dat de personeelsgeleding van de MR wel gewoon in functie blijft.
Wij merken daarbij op dat de kwaliteit van het onderwijs op de Anna van Buren naar onze mening
niet in het geding is. Het zijn helaas de contacten vanuit VCO die tot deze keuze hebben geleid.
Groeten Elske, Nelly, Jacqueline en Dieuwke
Vanuit de school vinden wij het jammer dat het zo is gelopen. Middels deze weg wil ik dan ook mijn
dank uitspreken voor de samenwerking over de afgelopen periode. Wij zullen na de vakantie opzoek
gaan naar nieuwe ouders in de MR. Dit zullen we samen met de personeelsgeleding van de MR gaan
doen. We houden u op de hoogte!
Aanvullingen op formatie overzicht
In de afgelopen nieuwsbrief over de formatie gaven we aan dat we nog opzoek waren naar een
oplossing voor groep 6c. Daar stonden 3 verschillende leerkrachten voor de groep. Hiervoor hebben
we een oplossing gevonden. Komend schooljaar komt juf Miranda ons team versterken en zal groep
6c samen met juf Julinde gaan draaien. Juf Miranda zal ook tijdens het kennismakingsuurtje op 7 juli
ook aanwezig zijn om zich aan de klas voor te stellen.
Ook is het ons gelukt om een vervanger van juf Myrthe te vinden. Juf Myrthe is op dit moment nog
ziek en zal ook niet meteen na de zomervakantie starten. Daarom zal meester Jamie de gymlessen
verzorgen tot dat juf Myrthe weer voldoende hersteld is.
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Gertjan Aarnink

