Nieuwsbrief De Kraanvogel 8-1-2021

Nieuwsbrief 8-1-2021

13-01-21 19(32

Open mail in browser

Bezoek onze website: http://www.dekraanvogel-vorden.nl en de
facebookpagina van de school
https://www.facebook.com/basisschooldekraanvogel

2021
Een nieuw jaar is begonnen. Wat zal het ons dit jaar brengen?
We hopen natuurlijk op een goed jaar, waarin het Coronavirus verslagen wordt
en waarin we weer veel dingen als vanouds kunnen doen. Dat we weer
gewoon onderwijs kunnen geven, weer op schoolreis en kamp kunnen gaan,
dat ouders, leekrachten en kinderen elkaar kunnen ontmoeten... en zo kan ik
nog wel even doorgaan.
Wat ook een verandering is, is onze personele bezetting. Juf Yonina heeft een
nieuwe uitdaging gevonden op een school voor het speciaal basisonderwijs.
Voor haar een kans, maar voor ons ook afscheid nemen van een fijne juf en
collega. Zij gaat op 1 februari starten in haar nieuwe werkomgeving.
Voor de Kerstvakantie had juf Yonina dit al kenbaar gemaakt. Daarop zijn wij
een sollicitatieprocedure begonnen en hebben inmiddels al meer dan 20
sollicitatiebrieven binnen gekregen. Binnenkort starten de sollicitatiegesprekken
en hopen we snel een nieuwe collega aan u te kunnen voorstellen.

Juf Yonina
Beste ouders,
Kort geleden werd ik gebeld door de directeur van “Het Sterrenbos” in Dieren.
Zij hadden een vacature. Hij vroeg zich af of ik interesse had in een gesprek.
Zonder verwachtingen ben ik het gesprek in gegaan. Ik was wel nieuwsgierig.
Dit gesprek voelde echter zo goed, dat ik heb besloten om op zijn aanbod in te
gaan. Een flinke uitdaging die ik voor mijn gevoel met beide handen aan moet
pakken.
Ik heb het altijd al als een uitdaging gezien ieder kind aan te kunnen bieden wat
het nodig heeft. Op “De Kraanvogel” mocht ik al veel op deze manier werken.
https://mailchi.mp/9043f03e2c1a/nieuwsbrief-de-kraanvogel-8-1-2021?e=a8a9fa87ab
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Er wordt hier echt naar het kind gekeken. Iedereen zet zich volop in om elk
kind zijn of haar unieke plekje op school te geven. De manier waarop hier op
school naar kinderen en hun verschillen wordt gekeken is iets om erg trots op
te zijn. Nu mag ik alles wat ik leerde gaan inzetten op een school voor speciaal
basisonderwijs.
Per 1 februari zal ik starten op mijn nieuwe school. Ik zal iedereen erg missen.
Ouders die altijd klaarstaan voor de school, de kinderen die maken dat je
iedere dag met een grote glimlach voor de klas staat en het team dat mij vanaf
dag één in hun midden opnam. U begrijpt dan ook dat ik met veel goede
herinneringen terugkijk naar mijn “Kraanvogeltijd“. Bedankt hiervoor.
Februari is het gelukkig nog niet, maar zal op deze manier wel snel dichtbij
komen. Ik hoop dat we elkaar in het nieuwe jaar nog zullen treffen in fijnere
omstandigheden. Voor nu gaan we er allemaal toch een mooie tijd van maken.
Ik wens iedereen een gezond 2021!
Groeten juf Yonina

Afstandsonderwijs
We zijn ook deze week weer gestart met het afstandsonderwijs. Komende
week willen we de kinderen ook via Teams uitnodigen om elkaar even te
ontmoeten. Daarnaast willen we bepaalde kinderen nog extra begeleiden. U
krijgt dan via de groepsleerkracht hierover een bericht.
We hopen dat we - ondanks de lockdown - elkaar voldoende kunnen
informeren. Mocht u vragen hebben, mail dan even met de groepsleerkracht.
Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn betreffende het afstandsonderwijs, dan
zullen we u via Parnassys mailen.

Welkom op De Kraanvogel
Binnenkort worden Nina en Rowan 4 jaar en zullen ze onze school bezoeken.
Van harte welkom op De Kraanvogel
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Belangrijke DATA
4 januari - 18 januari
29 januari

Vervolg van het afstandsonderwijs
Studiedag Team, de kinderen zijn dan vrij
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