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Ziekte/afwezigheid leerkrachten
Vorig jaar brak de coronapandemie uit. We hebben ons onderwijs hierdoor de afgelopen anderhalf
jaar op verschillende manieren moeten vormgeven. Denk aan de instructies en gezamenlijke momenten
in Google Meet, de constructie waarbij kinderen 50-50 naar school mochten komen en zo kunnen we u
nog een aantal voorbeelden geven.
Terug naar normaal?
Langzaamaan lijkt alles lijkt weer terug naar ‘normaal’ te gaan en we hopen samen dat dit zo blijft,
zonder nieuwe maatregelen vanuit de overheid.
Achter de schermen gebeurt er echter wel van alles, zoals u wellicht ook al heeft gemerkt. Zo waren de
leerkrachten van cluster 2/3 in de week voor de vakantie deels of volledig afwezig door ziekte en
quarantaine. De kinderen konden echter wel naar school, doordat collega’s met taken buiten de klas en
ikzelf deze groepen hebben opgevangen.
De vrijdag voor de vakantie hebben we een groep 4/5 bemand met 3 verschillende personen na elkaar,
omdat we het anders niet rond kregen.
En ook deze week hebben we een uitdaging in cluster 6/7. Groep 6/7B is gesplitst en over de andere
groepen 6/7 verdeeld door ziekte van hun leerkrachten. Sowieso voor één week. Onze collega’s van A
en C draaien nu groepen van zo’n 37 kinderen.
Flexibiliteit
Ik stel het super op prijs dat ons team zich zo flexibel opstelt, maar die flexibiliteit heeft
ook kanttekeningen. Het werk blijft liggen. Zo gaat het flexibel inzetten o.a. ten koste van het
begeleiden van een aantal groepjes of individuele leerlingen en blijven er veel taken die achter de
schermen moeten gebeuren liggen. Gelukkig ging dat tot nu toe goed, maar de rek is er aardig uit.
Daarnaast staat er een pittige periode voor de deur. Ook de gewone griepklachten poppen weer op, de
invalpool is zo goed als leeg en de werkdruk is door bovenstaande oplossingen voor veel van ons flink
verhoogd.
Oplossingen
We zijn zelf al druk met het bedenken van verschillende oplossingen, maar vinden het ook belangrijk om
u als ouders/verzorgers te betrekken bij mogelijke oplossingen. Daarom organiseren we komende
donderdag 4 november een online moment om 16.00 uur. Via deze link kunt u deelnemen aan het
gesprek.
Op woensdagochtend 3 november is er een inloopmoment om 8.30 uur. Ik zal u dan opvangen bij de
hoofdingang (middelste deur). We zullen het gesprek met elkaar aangaan en sparren over de
verschillende mogelijkheden.
Denkt u graag mee, maar komen beide momenten niet uit? Dan kunt u middels dit formulier uw ideeën
met ons delen vóór vrijdagochtend 12.00 uur.
Doel van deze gesprekken is het antwoord of antwoorden op de volgende vragen:
• Hoe organiseren we dagelijks onderwijs in iedere groep op de Apollo 11?
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•

Welke verwachtingen heeft u als ouders bij ziekte van een leerkracht, na het lezen van deze
brief?
• En als dat niet kan: Hoe voorzien we dan in samenwerking met u als ouders
de (nood)opvang voor de kinderen van de Apollo 11?
Ik zie uw reactie(s) graag tegemoet in een van de gesprekken of middels het formulier.
Voedselallergie of andere wensen
Het is al weer bijna december en dat betekent dat er binnenkort weer diverse feestelijke momenten
zijn. Daarvoor willen we degenen die dat organiseren graag een goed overzicht geven van
voedselallergieën en andere wensen van kinderen. Zou u dit, uiterlijk vrijdag 5 november, voor uw
kind(eren) via deze link willen invullen?

Schoolplein
Vorig schooljaar hebben we een oproep gedaan voor ouders die mee willen denken voor de
herinrichting van het schoolplein. Hiervoor hebben zich toen een aantal ouders aangemeld. Door onder
andere corona is het vorig schooljaar niet van de grond gekomen, maar dit schooljaar willen we het
schoolplein toch echt gaan aanpakken. De ouderraad heeft aangegeven hier een belangrijke rol in te
willen gaan spelen, maar wil dit graag met een aantal andere ouders doen. Wilt u meedenken over het
schoolplein, dan kunt u dat laten weten bij de ouderraad: or.apollo11@spoutrecht.nl.
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