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Nieuwe collega
Hallo,
Sinds afgelopen maandag ben ik werkzaam op De
Kariboe.
Ik ben Job de Graaf, 47 jaar oud en woonachtig aan
de andere kant van Heemskerk, in de Broekpolder.
Samen met mijn vrouw heb ik twee kinderen, een
dochter van 13 en een zoon van 10.
Na lang in de sportdetailhandel gewerkt te hebben,
ben ik nu 3,5 jaar werkzaam als uitvoerend
buurtsportcoach in de gemeentes Beverwijk en
Amsterdam Noord. Daarnaast ben is nu bezig met de
deeltijdopleiding aan de pabo om leraar
basisonderwijs te worden. Volgend schooljaar
verwacht ik mijn diploma te halen. De eerste 2,5 jaar
heb ik stage gelopen bij diverse basisscholen in de
regio. Daarnaast heb ik het afgelopen 1,5 jaar al met
enige regelmaat ingevallen bij de Zeester, een
andere school binnen de stichting OPO IJmond.
In ieder geval tot de zomervakantie ben ik elke
maandag en dinsdag aanwezig als leerkracht in
groep 4. Op donderdag ben ik alleen de ochtend
aanwezig, dan samen met Meriam. Mijn eerste
ervaringen op school zijn zeer positief. Ik heb er
inmiddels ook alle vertrouwen in dat de
samenwerking met Meriam naar volle tevredenheid
zal verlopen en dat de kinderen nog een leuk en
leerzaam half jaar tegemoet gaan.

Uit de Medezeggenschapsraad
Afgelopen week heeft de MR vergaderd. In deze
vergadering hebben we gesproken over
onderwijstijd, planning v.w.b. plan van inzet
leerkrachten, MR verkiezingen, taakbeleid van
leerkrachten en de fusie.
MR de Kariboe staat voor het actief meedenken en
meepraten over belangrijke zaken die onze school
aangaan. Als MR spelen we een actieve rol in de
besluitvorming. Kom gerust een keer kijken, de
vergaderingen zijn deels openbaar! En er is altijd
koek en koffie.

Inschrijven nieuwe leerlingen voor volgend
schooljaar
Denkt u eraan uw kind dat in schooljaar 2019-2020
vier jaar wordt in te schrijven?
Wij willen namelijk graag weten hoeveel kinderen
volgend schooljaar instromen.
U kunt een inschrijfformulier ophalen bij de
administratie.

Vakantierooster 2019-2020
Studiedag 1
18-10-19
Herfstvakantie
21-10-19 t/m 25-10-19
Studiedag 2
06-12-19
Studiedag 3
20-12-19
Kerstvakantie
23-12-19 t/m 03-01-20
Studiedag 4
05-02-20
Voorjaarsvakantie 17-02-20 t/m 21-02-2020
Pasen
13-04-20
Meivakantie
27-04-20 t/m 08-05-20
Hemelvaart
21-05-20 t/m 22-05-20
Pinksteren
01-06-20
Studiedag 5
05-06-20
Studiedag 6
03-04-20
Zomervakantie
06-07-20 t/m 14-08-20

Opbrengst Jumbo-actie
Samen heeft u € 502,33
gespaard! Voor dit bedrag
hebben wij materialen voor
ons techniekonderwijs en buitenspelen uitgezocht.

Wijziging in de vergaderdata van de MR
28 februari, 28 maart, 9 mei, 6 juni, 4 juli
De vergaderingen zijn openbaar (tenzij
vertrouwelijke zaken worden besproken).
Opening de Bibliotheek op School
Op woensdag 23 januari j.l. is de Bibliotheek op
school van start gegaan met een prachtige collectie
boeken en een nieuwe inrichting.
Wethouder A. Schoorl heeft de bibliotheek officieel
geopend en daarna de kinderen voorgelezen.
U heeft per Parro in een apart bericht informatie
ontvangen over de bibliotheek. U bent van harte
welkom om onze prachtige bibliotheek te komen
bewonderen.

