
Bavopunter
NUMMER 18 10-06-2022 LOCATIE EEMSTRAAT

Belangrijke data
13 juni Meester Roger afwezig. Geen gym.

21 juni Partnerschapsteamvergadering.

1 juli Administratie dag, alle leerlingen vrij.

In deze Bavopunter:

- Personeel gezocht

- Gymnastiekzaal

- Verkeersplein

Personeel gezocht

Juf Svenja is zwanger van haar tweede kindje.
Dat vinden we fantastisch voor haar. Haar
zwangerschapsverlof zal direct na de
zomervakantie starten. Juf Svenja heeft ook
aangegeven dat zij graag dichter bij huis wil gaan
werken nu zij straks een groter gezin heeft.
Aansluitend aan haar verlof gaat zij aan de slag
in Beverwijk, waar zij een nieuwe baan heeft
gevonden.

Juf Lenneke is door een oud collega uit Amsterdam gevraagd om een nieuwe uitdaging aan te gaan bij De
Verbeelding, een school met een heel nieuw onderwijsconcept. Voor haar een grote kans om met iets heel
nieuws aan de slag te gaan.

Wij moeten dus afscheid nemen van twee zeer betrokken, bevlogen en fijne collega’s. Dat doen wij met pijn
in ons hart, maar wij gunnen beiden deze nieuwe stap in hun carrière.

Normaal gesproken is rond deze tijd bekend welke collega voor welke groep staat in het nieuwe schooljaar.
Vanwege het vertrek van Lenneke en Svenja staat de voorgenomen formatie echter op losse schroeven. De
prioriteit ligt de komende weken op het vinden van goede nieuwe collega’s, zodat we daarna de
groepstoedeling vast kunnen stellen. We zijn daarom fanatiek op zoek naar nieuwe leerkrachten.
Tegelijkertijd gaan we nadenken over een Plan-B voor als we onverhoopt toch niemand kunnen vinden.

Dus: als u een leerkracht kent die zin heeft om op de gezelligste school met de leukste kinderen van
Haarlem-Noord te werken, laat ons dat dan weten.

Zegt het voort!!!!



Gymnastiekzaal

Al enkele maanden maken wij voor de gymnastieklessen gebruik
van de zaal aan de Reviusstraat. Zoals het er nu uitziet zal dat
ook het komende jaar het geval zijn. Ons bestuur is in gesprek
met de gemeente en andere bij de gymzaal betrokken partijen
over de huidige situatie. Het doel van die gesprekken is om zo
dicht mogelijk bij onze school gymnastiek te kunnen geven. Dat
kost helaas tijd. Gelukkig is de zaal aan de Reviusstraat
beschikbaar voor ons. We hopen dat er zo snel mogelijk een
goede oplossing wordt gevonden.

Verkeersplein

Aankomende maandag wordt bekend gemaakt welke school een Verkeersplein van de ANWB krijgt. We
hopen van harte dat wij in de prijzen vallen. Dank u wel voor het uitbrengen van uw stem!!!


