Lelystad, 16-02-2017
Betreft: personeelswisselingen
Beste ouders/verzorgers,
Op dit moment staan er diverse personele wisselingen binnen de Regenboog op stapel.
Met dit schrijven brengen we u op de hoogte. Door het aantal collega’s dat vrijwel
tegelijkertijd de Regenboog gaat verlaten, hebben we goed gekeken naar de wijze
waarop we hier een goede invulling aan kunnen geven.
Jomayra heeft een full-time baan als leerkracht groep 4 geaccepteerd op Cbs de Horizon.
Na de voorjaarsvakantie gaat zij daar beginnen. Ons inziens hebben we een goede
vervanging voor Jomayra gevonden binnen onze eigen geleding. Namelijk Stephanie van
groep 3/4. Alyssa, van dezelfde groep 3/4 zal op 3 maart voor het laatst voor de groep
staan. Dit betekent dat we druk op zoek zijn naar een leerkracht voor deze groep. Zodra
we hier meer duidelijkheid over hebben, zullen we dit direct met u delen. Aangezien
Stephanie na de voorjaarsvakantie gewoon op school zal zijn, zullen we in de week
daarop volgend zorgen dat de kinderen op een goede manier afscheid kunnen nemen van
hun leerkracht.
Daarnaast gaat Sanne na ruim 7 jaar de Regenboog verlaten. Zij heeft een baan
geaccepteerd als leerkracht groep 0 bij Kbs ‘t Schrijverke. In principe is Sanne tot 1 april
2017 nog werkzaam voor haar groep 3/4 op de Regenboog. Vanaf 1 maart zal zij naast
haar groep op de Regenboog ook op ’t Schrijverke starten met werken. Wanneer Sanne
exact afscheid van de groep gaat nemen, weten we nu nog niet. Zodra dit bekend is,
laten we u dit direct weten, zodat de kinderen op een goede manier afscheid van hun
leerkracht kunnen nemen.
Wij zijn op dit moment druk in gesprek met diverse organisaties om geschikte
vervangers te vinden. Komende week vindt er een aantal gesprekken plaats. Wij gaan er
vanuit dat we geschikte kandidaten vinden. Als directie doen wij ons uiterste best om de
overgang voor de kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen. Zodra wij meer weten,
laten wij u zo snel mogelijk weten wie er als vervanger voor Stephanie, Alyssa en Sanne
binnen onze school komen werken.
Wij wensen alle leerkrachten in ieder geval heel veel plezier en succes in hun verdere
loopbaan als leerkracht.
Wij hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u toch nog vragen
hebben, dan horen we dit graag van u.
Met vriendelijke groet,
Directie Regenboog
Monique van der Voet en Astrid Ruijtenberg

