Dalton Express, 17 augustus 2018
Geachte ouders en verzorgers van Daltonschool Het Lover,
Bijgaand treft u de 1e Dalton Express van dit schooljaar.
De zomervakantie is ten einde. Maandag is er een openingsmomentje met alle kinderen. Op
11 september is de informatieavond gepland en dat is meteen het eerste formele
‘oudermoment’. Hebt u eerder behoefte aan contact; voel u vrij om binnen te lopen.
Voordat maandag het schooljaar echt van start gaat, wil ik u als kersverse ‘Loverdirecteur’
graag van een aantal wetenswaardigheden op de hoogte stellen.
Zoals u ongetwijfeld al gehoord heeft, heeft Jacqueline van Gerwen kort voor de
zomervakantie haar heup gebroken. Ze herstelt voorspoedig maar is nog niet zover dat ze
maandag van start kan.
Zij wordt vervangen door Alana van Klaarbergen. Alana begeleidt samen met Fija Bakker
groep 3/4. Beide dames werken 4 dagen.
Concreet betekent dit dat groep 4 op maandag, dinsdag en vrijdag door beide leerkrachten
wordt begeleid. Op woensdag is alleen Fija in de groep en op donderdag alleen Alana.
Ilse Joosten is dus niet meer als leerkracht bij groep 3/4 betrokken.
Het bovenstaande betekent dat Tessa Bouwmans tot de terugkomst van Bregje Swinkels
fulltime wordt ingezet in groep 1/2. Zij wordt elke ochtend ondersteund door Marjolein Spee,
onderwijsassistent. Per 1 oktober hervat Bregje haar werkzaamheden voor 3 dagen. Hoe
beide andere dagen worden ingevuld wordt z.s.m. met betrokken ouders gecommuniceerd.
Collega Jacqueline Kersten is een nieuwe uitdaging aangegaan op BS. Het Rendal in Lierop.
De daardoor vrij gekomen formatieruimte wordt ingevuld door Marianne Bax- Vlassak.
Marianne begeleidt op woensdag groep 8 en op dinsdag heeft ze een aantal
ondersteunende taken buiten de groep.
Het ManagementTeam is ook al volop aan de slag. Dit MT. Bestaat uit 3 mensen:
- Ilse Joosten: operationele zaken (wat zie je concreet op de werkvloer),
- Ilse van Houts: tactische zaken (wat is nodig om het op de werkvloer goed te laten lopen)
- Maarten Theijs: directeur (algehele leiding)
Naast de vertrouwde gezichten start komende week een aantal nieuwe teamleden:
- Ank v.d. Kerkhof: nieuwkomersklas
- Karin Vloet:
taalklas
- Marjolein Spee:
onderwijsassistent onderbouw
- Frans v.d. Vleuten: conciërge
In de Daltonexpres van 7 september stellen zij zich kort aan u voor.
Graag wens ik namens het hele Loverteam ieder een heel fijn schooljaar toe!!

