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Afscheid juf Najat
Helaas heeft juf Najat ons ook te kennen gegeven dat zij de Vinkenbaan gaat verlaten na
18 jaar. Juf Najat is gevraagd op de school waar haar kinderen naar toe zijn gegaan in
Muiden. Zij kon deze kans niet laten liggen. Wij gaan haar missen en zijn ondertussen hard
aan het nadenken hoe wij deze vacature kunnen opvullen. Hiernaast zijn wij nog steeds op
zoek naar een leerkracht voor groep 3/4.
Helaas is de formatie voor komend schooljaar nog niet rond. Dit is een zorg en geeft onrust,
voor ons, voor u en voor de leerlingen. Wij zijn samen met ons bestuur hard op zoek naar
kandidaten. U weet dat er een groot tekort is aan leerkrachten. Wilt u ons helpen, deel dan
deze link op uw sociale media:
https://www.werkenbijtalentprimair.nl/enthousiaste-leerkracht-voor-groep-3-4/nl
Werkdrukgelden
Jaarlijks krijgen scholen zogenaamde werkdrukgelden. Een bedrag gebaseerd op het
leerlingaantal van een school. Deze gelden zijn bedoeld om de werkdruk te verlagen.
De afgelopen jaren hebben de leerlingen muziekles gekregen van de muziekdocente Milou.
Milou zal bij ons op school muziek blijven geven en haar kwaliteiten inzetten. Dit zorgt voor
werkdrukverlichting bij de leerkrachten, maar heeft zeker ook een toegevoegde waarde voor
de leerlingen!
Daarnaast hebben wij voor komend schooljaar een fulltime onderwijs assistent weten te
vinden, hij zal zich in een volgende nieuwsbrief voorstellen, deels door inzet van de
werkdrukgelden. Hij zal ter ondersteuning van de leerkrachten en leerlingen worden ingezet
in verschillende groepen op verschillende momenten.
Kindgesprek op eerste schooldag met alle leerlingen - op 23 augustus
Naast de vele leerlinggesprekken die dagelijks gevoerd worden, starten we het nieuwe
schooljaar met gesprekken voor alle kinderen. Op deze manier hebben de leerkrachten alle
kinderen tijdens de start van het nieuwe schooljaar persoonlijk gesproken. Dan beginnen we
het jaar zo optimaal mogelijk. Wij vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen steeds meer
inzicht en inbreng krijgen in hun eigen leerproces. Kinderen kunnen zelf heel goed aangeven
waar hun behoeftes liggen, waardoor onze school nog beter in staat is het onderwijs hierop
aan te laten sluiten. Het welbevinden van onze leerlingen staat voorop!
Op de eerste schooldag - maandag 23 aug - nodigen wij om de beurt alle kinderen met
ouders, uit voor een gesprek. De inschrijving voor de gesprekken vindt plaats in de laatste
week van de schoolvakantie, u krijgt hierover nog bericht.

Zomeraanbod Gooise Meren Beweegt 2021
Tijdens de gehele zomervakantie biedt Gooise Meren Beweegt divers beweegaanbod aan in
de verschillende kernen van Gooise Meren. ’s Ochtends van 10.00-11.30uur zijn zij op
verschillende dagen op verschillende locaties te vinden. Zo is er onder andere Watergames,
Tchoukbal, en Bubbelvoetbal. Kijk op www.gooisemerenbeweegt.nl voor de juiste dagen en
tijden. Hier is ook te vinden hoe je uw kind kunt aanmelden (vol = vol). Deelname is gratis.
Zaalsportclub Muiderberg geeft op de maandag- en woensdag middag lessen turnen en
gym voor de jeugd van 2,5 tot 13 jaar . Plezier in bewegen met elkaar staat voorop. Onze
professionele docenten Melissa en Menno weten wat de jeugd leuk vindt. Kom maar eens
kijken.

