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Invulling zwangerschapsverlof juf Lisanne 

Volgende week woensdag is voorlopig de laatste werkdag van juf Lisanne in groep 5. Ze gaat met 
zwangerschapsverlof en zal over een aantal weken bevallen. We wensen haar een hele fijne tijd toe en 
hopen natuurlijk dat alles voorspoedig verloopt. 

Dit betekent dat er voor groep 5 een andere leerkracht moest worden gevonden. Dit was een hele 
klus, gezien het grote tekort aan invalleerkrachten. Dat is ook de reden dat we nu pas kunnen vertel-
len wie groep 5 gaat lesgeven. Voor een aantal andere groepen gaat dit ook wat betekenen. Hieronder 
kunt u lezen wat er gaat veranderen. 

• Juf Sabine gaat lesgeven aan groep 5. Vanaf maandag 29 november zal zij alle dagen van de 
week in deze groep staan. Voor de groepen waar juf Sabine les gaf—groep 1a/2a en groep 8, gaat 
er dus ook wat veranderen. 

• In groep 1a/2a komt juf Karin v.d. Weide op donderdag en vrijdag lesgeven. Zij komt vanaf 1  
december werken bij Stichting Bijeen. Ze is al jaren leerkracht met ervaring in alle groepen. In 
de volgende nieuwsbrief zal ze zich voorstellen. We wensen haar veel plezier op onze school! 

• In groep 8 zal juf Carina op maandag en dinsdag gaan lesgeven. Juf Carina is al een bekende van 
onze school, momenteel geeft ze 1 dag les aan groep 7. We wensen ook juf Carina veel plezier in 
deze nieuwe groep! 

• Voor groep 7 betekent dit dat we op zoek gaan naar een andere leerkracht voor de woensdag. Op 
dit moment is helaas nog niet duidelijk wie dit gaat doen. Totdat we een andere leerkracht   
hebben gevonden, blijft juf Carina op woensdag deze groep lesgeven.  

Het is natuurlijk niet wenselijk dat er midden in het schooljaar wisselingen van leerkrachten plaats-
vinden. Dat proberen we zo min mogelijk te doen. Echter in deze tijd van krapte, mogen we blij zijn 
dat we de ontstane plekken hebben kunnen opvullen met veelal leerkrachten die de school en de    
kinderen al kennen. En we vinden het vooral fijn dat het allemaal leerkrachten zijn met ervaring, wat 
voor onze kinderen heel fijn is. 

Deze wisselingen gaan in vanaf maandag 29 november. Omdat juf Lisanne op woensdag 25 november 
haar laatste werkdag heeft, moeten we het voor groep 5 twee dagen anders oplossen. Juf Aranka zal 
de groep op donderdag 26 november lesgeven en juf Elise op vrijdag 27 november.  

Mochten er nog onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met juf Astrid, directeur obs Apollo. 

 

 

 

  


