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We zijn weer begonnen!!
Vanaf vandaag zijn we weer los! Het schooljaar 2019-2020 is van start gegaan. Alle kinderen zijn
weer gezond en wel op school en we hebben er weer zin in.
Over een aantal weken is het dan eindelijk zover, we gaan verhuizen! Vorige week vrijdag was
de officiële sleuteloverdracht. We kunnen eindelijk naar binnen. De komende weken zal er nog
veel moeten gebeuren. De verlichting werkt nog niet zoals het hoort, blijft ’s nachts branden, niet
de bedoeling natuurlijk, internet en telefonie moet worden geregeld, ramen worden
schoongemaakt. Iemand vond het nodig om eieren tegen de ramen en op het plein te
gooien…onbegrijpelijk dat dit nu al gebeurt… Ik hoop dat de sociale controle rondom de school
zo groot wordt, dat dit niet weer voorkomt, graag zou ik ook willen weten wie er zoal ’s avonds
rondom school “hangt”. Geef maar aan me door. Laten we er met zijn allen a.u.b. voor zorgen
dat het netjes blijft.
Tot slot moet ook nog het schoolplein worden ingericht en het interieur verder worden
afgemaakt. Kortom, een hoop te doen, maar dan heb je ook wat. In ieder geval naar mijn
bescheiden mening, de mooiste school van de gemeente Loppersum.

Leerkrachten tekort?
Anders dan in de landelijke pers wordt gemeld, hebben wij gelukkig geen last van een tekort aan
leerkrachten. Sterker nog, we hebben er een meester bij. Joris Jurna, meester Joris, zit in de
flexpool van Noordkwartier. De flexpool is een groep meesters en juffen in dienst van
Noordkwartier zelf. Zij worden als eerste ingezet bij ziekte, langdurige vervangingen e.d. op
Noordkwartier scholen. Zodra alle flexpoolers zijn ingezet, moeten we invallers van buiten
zoeken. Alle flexpoolers hebben een zogenaamde “moederschool” waar ze aan de slag gaan als
ze niet worden opgeroepen voor vervanging. Zolang meester Joris dus niet wordt ingezet op een
andere Noordkwartier school, komt hij bij ons.
Daarnaast zijn we begonnen aan het laatste jaar met extra fusieformatie. Na dit schooljaar
hebben we alleen nog recht op de formatie zoals alle andere scholen in Nederland, gebaseerd op
leerlingaantallen. Dit betekent dat er volgend schooljaar dus mensen weg zullen moeten.
Voorlopig moeten we daar nog even niet aan denken en maken we er een mooi jaar van!

Verhuisplanning
Voor alle duidelijkheid nogmaals de belangrijkste data op een rijtje:
-dinsdag 24 t/m vrijdag 27 september zijn alle kinderen vrij i.v.m. de verhuizing (week 39)
-vrijdag 27 september zal er een inloop zijn voor alle omwonenden, dorpsgenoten en andere
belangstellenden. Uitnodiging volgt later.
-onder voorbehoud, donderdag 10 oktober de officiële feestelijke opening van de school.
Bespreking hierover wordt volgende week gevoerd met de gemeente Loppersum, zodra alles
definitief is vastgelegd, geef ik het aan jullie door en zal er via de gemeente een uitnodiging
worden rondgestuurd.

-week 40, verkoop overgebleven spullen uit gebouw aan de Bedumerweg, aankondiging volgt
z.s.m.

Oud papier
De oud papier container staat er ook dit jaar weer bij de fam. Bijen Hoofdstraat 47.
-13 september 2019
-22 november 2019

Schoolbibliotheek
Om het overzichtelijk te kunnen houden, worden er de komende weken tot aan de verhuizing
geen boeken uitgeleend die mee naar huis mogen. Alle boeken moeten worden ingepakt en
krijgen een mooie plek in de centrale hal van onze nieuwe school.

