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Mededelingen vanuit de directie.
Zoals u misschien al wel hebt gehoord of
gelezen is het erg moeilijk om bij afwezigheid
van een zieke leerkracht een vervanger te
vinden. Dit heeft te maken met een tekort aan
vervangers, maar ook met de komst van de Wet
Werk en Zekerheid, die per 1 juli 2016 voor het
bijzonder onderwijs geldt. Deze wet zorgt
ervoor dat schoolbesturen maar beperkt
invallers kunnen inzetten om afwezige
leerkrachten te vervangen. Gelukkig mogen we
in 2017 en 2018 in de maanden januari, februari
maart afwijken van de wet. Blijft nog wel dat er
onvoldoende invallers zijn.
Vorige week hebben we dit op school zelf ook
ervaren. Er waren geen invallers beschikbaar
om zieke leerkrachten te vervangen. Gelukkig
hebben we alles binnen onze eigen
schoolorganisatie kunnen opvangen.
Als school streven we er naar om geen klassen
naar huis te sturen. Helaas betekent dit soms
wel dat leerlingen op een dag met meerdere
gezichten te maken krijgen. We proberen tot
zoveel mogelijk te beperken, maar soms kan het
helaas niet anders.
Ook ons bestuur, Stichting De Waarden, zoekt
naar oplossingen om het probleem aan te
pakken.

Carnaval
Op vrijdag 24 februari 2017 vieren we carnaval
op school. Veel kinderen zijn al bezig met het
voorbereiden van
een optreden. Dit
kan individueel
maar ook in een
groepje.
Ook kunnen de
leerlingen van groep 4 t/m 8 weer hun eigen
praalwagen ontwerpen. De praalwagens
worden op donderdagmiddag 23 februari

tentoongesteld en beoordeeld door leden van
carnavalsvereniging De Zwallekers.
We gaan er op 24 februari een leutige ochtend
van maken. De ouderraad verzorgt deze
ochtend drinken en een tussendoortje voor
alle kinderen dus zij hoeven zelf niets mee te
nemen.

Mededelingen vanuit Eskadee.
BEWEGING LES VOOR PEUTERS VAN 2-4 JAAR
Elke dinsdag van 13.15-13.45 geeft juf
Tamara een beweging les bij KC Bellabling
voor de kinderen van 2 tot 4 jaar.

Beweging les voor peuters: Vol improvisatie,
lekker bewegen en dansen. Spelenderwijs
bewegingen leren die ook aansluiten bij het
thema van Uk en Puk. Een uitgelezen manier
om kennis te maken met muziek en bewegen.
Hoe gaat het in zijn werk?
De groep wordt begeleid door juf Tamara en
een pedagogisch medewerker van de groep;
ouders zijn zelf niet aanwezig bij de les.
Deze lessen zijn toegankelijk voor ALLE
peuters, dus ook voor kinderen die niet naar
het kinderdagverblijf of peuterspeelgroep van
ESKADEE komen!!!
De kosten zijn dan € 1,00 per les en u koopt
dan een strippenkaart voor 5 lessen. Er is
plaats voor max. 15 peuters. Aanmeldingen en
strippenkaarten aanvragen/kopen gaat via de
leidsters op de groep of via het email adres
onderaan deze brief.

Er is gelegenheid om tijdens de les gebruik te
maken van een wachtruimte in school.
Meer informatie, kom eens langs of neem
contact op. Graag tot ziens!
met vriendelijke groet,
Saskia de Leeuw
Locatiehoofd KC Bellabling
s.de.leeuw@eskadee.nl of 06 81066211

Reageren?
Wilt u meer informatie of wilt u direct
reageren?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met
Yvonne de Rond, TSO coördinator (locatie Den
Duin en de Stuifhoek) tel. 06-55573073 / email tso@eskadee.nl of met Saskia de Leeuw
(locatie de Schittering) tel. 0168-483004 / email s.deleeuw@eskadee.nl.

Stichting ESKADEE
is op zoek naar….
Vrijwilligers M/V
Tussen Schoolse Opvang
ESKADEE is een professionele organisatie die
kinderopvang aanbiedt via kinderdagverblijven,
peuterspeelgroepen, buitenschoolse – en
tussenschoolse opvang in de kernen Made,
Terheijden, Hooge Zwaluwe en Wagenberg.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers
voor de tussen schoolse opvang (TSO)
Wij zoeken voor de overblijfteams van de
basisscholen Den Duin en de Stuifhoek in Made
en de Schittering in Hooge Zwaluwe
Vrijwilligers M/V
voor maandag, dinsdag en donderdag
Bent u sociaal en hulpvaardig aangelegd?
Werkt u graag met kinderen?
Wilt u graag een bijdrage leveren in uw
omgeving?
Herkent u uzelf hierin? Of kent u iemand in uw
omgeving?
Dan zien we uw reactie graag tegemoet!
U ontvangt een vrijwilligersvergoeding (€ 8,40
per keer) en u gaat werken in een prettig en
deskundig team bij een enthousiaste
organisatie voor Kinderopvang.

ESKADEE
Middelmeede 38 4921BZ Made
0162–686179
info@eskadee.nl
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Kinderclub voor alle kinderen van groep 4
t/m groep 7
We nodigen jullie weer van harte uit voor de
kinderclub op vrijdag 20 januari a.s. We
verwachten jullie om 18.30 uur in De Rank en
omstreeks 19.45 uur is het afgelopen.
De maand december is voorbij en het
kerstfeest hebben we gevierd maar hoe gaat
het verder met het Kindje dat geboren is
? Waarom is Hij zo belangrijk dat
zoveel mensen Zijn geboorte vieren ? Jezus is
anders, Hij is Gods Zoon! Liesbeth hoopt jullie
hier meer over te vertellen en Diana zorgt
weer voor een leuke verwerking. Hopelijk tot
vrijdag allemaal!
Wil je opgehaald of thuisgebracht
worden, laat het ons even weten!
Groetjes van Liesbeth v.d. Hout tel. 0168484530 en Diana v.d. Heuvel tel. 0168-484472.

Bingo! voor jong én oud(-er)!
Op zaterdag 28 januari is iedereen van harte
welkom in zaal Concordia, Raadhuisstraat 37,
Hooge Zwaluwe voor de jaarlijkse bingo die
wordt georganiseerd door de Protestantse kerk.
Er zijn vele leuke prijzen te winnen met name
ook voor de jeugd! De zaal gaat open om 19.00
uur en de bingo begint om 19.30 uur. Rond
21.00 uur is het pauze en rond 23.00 uur is het
afgelopen. WELKOM!

Kalender:





Maandag 6 februari zijn alle
leerlingen de hele dag vrij, i.v.m. een
studiedag van het team.
Vrijdag 10 februari 2017 verschijnt
Schitter(bl)ingetje nummer 9 van
het schooljaar 2016-2017.

