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Van de directie
De kerstvieringen en het kerstdiner zijn weer achter de rug. Fantastisch om te zien hoe de
kinderen opgaan in het verhaal van Jozef en Maria en over de geboorte van Jezus. De wijzen uit
het oosten die eer kwamen betonen aan Jezus, een os en een ezel en dat alles bijeen in een
stal, omdat er geen andere plaats was. Het blijft een indrukwekkend en hoopgevend verhaal.
We gaan de kerstvakantie in. Tijd om elkaar te ontmoeten en verhalen te delen in kerstsfeer.
Even tijd en ruimte voor andere dingen. We hopen u en uw kinderen op 9 januari weer in goede
gezondheid te mogen begroeten.

Het team van De Tafelronde wenst u en uw dierbaren hele goede feestdagen en
een voorspoedig 2017!
Hans Wessels
directeur

Wisseling van groepsleerkrachten
Wisseling van groepsleerkrachten.
De Tafelronde heeft één team en 2 locaties met totaal bijna 450 leerlingen in 18 groepen.
Aan het begin van ieder schooljaar verdelen we de leerkrachten over de groepen. We gaan er
dan van uit dat deze bezetting voor het hele een schooljaar zo blijft.
Er kunnen zich situaties voordoen waardoor er toch een wisseling van leerkrachten plaats moet
vinden. Daarbij is van belang dat we dan streven naar een structurele oplossing die rust biedt
binnen de organisatie.
Na de kerst vakantie ziet het er als volgt uit:

St Joris
Groep 6
Groep 7

Maandag
Juf Kayleigh
Juf Beer

Dinsdag
Juf Kayleigh
Juf Beer

Woensdag
Juf Kayleigh
Juf Beer

Donderdag
Juf Kayleigh
Nnb

Vrijdag
Juf Kayleigh
Juf Beer

Koning Karel pad
Groep 4-5

Maandag
Meester
Robert
Juf Anna

Dinsdag
Meester
Robert
Juf Anna

Woensdag
Juf Anna

Donderdag
Juf Anna

Vrijdag
Juf Anna

Juf Desiree

Juf Desiree

Juf Desiree

Groep 7

Juf Kayleigh werkt niet meer in groep 7 op de Jorislocatie. Op het moment van schrijven is hier
nog geen duidelijkheid over. Wij informeren u zo snel mogelijk hierover.
We hebben aan alle ouders /verzorgers, van de groepen die consequenties van deze
wisselingen ondervinden, een brief gestuurd met extra uitleg.
MT

Nieuw speeltoestel plein Joris locatie
In de kerstvakantie wordt op het plein van de Jorislocatie een nieuw speeltoestel geplaatst en
zal het kunstgras onder de toestellen vervangen worden.
Dit is mede mogelijke door een donatie van €1000,- die is binnengekomen via een ouder die bij
ING werkt en actief is in de Ouderraad. Deze ouder heeft gebruik kunnen maken van het ING
Nederland fonds. Met het ING Nederland fonds wil ING al haar medewerkers aanmoedigen een
concrete en positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Met het ING Nederland
fonds levert ING een substantiële, financiële bijdrage aan het versterken van de
maatschappij via de betrokkenheid van medewerkers bij maatschappelijke initiatieven in
Nederland.
Daarnaast is de opbrengst van het schoolstartfeest en een bijdrage van de ouderraad ingezet
om de realisatie van het nieuwe speeltoestel en het vervangen van het kunstgras mogelijk te
maken. We zijn blij voor de kinderen dat het plein van de Joris locatie hierdoor een stuk
aantrekkelijker zal worden.
MT

Toezicht op onze gebouwen in de kerstvakantie
Onze gebouwen zijn in de kerstvakantie leeg en er is weinig toezicht. We vragen alle ouders/
verzorgers die in de buurt wonen van onze schollen attent te zijn op onraad of vernielingen. Wij
vragen u, indien u dit nodig is, contact op te nemen met de politie via nummer 0900-8844. Dank
voor uw medewerking.
MT

Reserve kleding voor de kleuters
De kleuterleerkrachten op de locatie Sint Joris zijn dringend op zoek naar reservekleding in de
maat 104-128. Liefst makkelijke kleding zoals joggingbroeken. Er is ook een tekort aan meisjes
ondergoed. Indien u nog wat op de plank heeft liggen houden wij ons aanbevolen.
Dank u wel!
Leerkrachten groep 1-2, Joris locatie.

Kerstviering Koning Karel pad

