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Geachte dames en heren, 

Afwezigheid leraressen, herbezetting, vervanging, thuisopvang leerlingen  

De leraressen van de groepen 1a en 2b zijn ook komende week afwezig wegens ziekte. Daarbij komt dat mevrouw 
S. Aaftink met ingang van woensdag 3 maart aanstaande een behandeling in het ziekenhuis ondergaat, waardoor 
ook zij een aantal weken afwezig zal zijn. 
  
Gelukkig zijn de leraren bereid om of extra te werken of werkzaamheden tijdelijk op te schorten. Zo kan een 
belangrijk deel van de groepen toch worden herbezet. Helaas is het niet mogelijk om alle afwezigheid van leraren te 
herbezetten/vervangen. Elke dag moeten de leerlingen van minimaal één groep thuis worden opgevangen. Dat 
gebeurt met veel tegenzin, omdat het belang van dagelijks fysiek onderwijs groot wordt geacht en omdat we ons 
realiseren dat het voor de ouders van de betrokken leerlingen erg lastig is steeds op korte termijn te moeten 
schakelen. 
  
Komende week (maandag 1 tot en met vrijdag 5 maart) wordt een en ander als volgt geregeld. 
 
Groep 1a 
De lerares van groep 1a is ziek. Op maandag 1 en dinsdag 2 maart staat mevrouw S. Aaftink voor groep 1a. Op 
woensdag 3 maart moeten de leerlingen van groep 1a helaas thuis worden opgevangen. Op donderdag 4 maart 
wordt groep 1a door mevrouw J.M. Schimmel geleid en op vrijdag 5 maart door mevrouw N. van der Loos. 
  
Groep 1b 
De lerares van de groep, mevrouw J.M. Schimmel, wordt donderdag 4 maart ingezet voor een andere groep. Op 
donderdag 4 maart moeten de leerlingen van groep 1b helaas thuis worden opgevangen. 
  
Groep 2a 
De lerares van de groep, mevrouw J.C. Gooding-Smit, wordt dinsdag 2 maart ingezet voor een andere groep. Op 
dinsdag 2 maart moeten de leerlingen van groep 2a helaas thuis worden opgevangen. 
  
Groep 2b 
De lerares van groep 2b is herstellende van een polsbreuk. Op maandag 1 tot en met donderdag 4 maart staan 
mevrouw M. Noorlander, mevrouw J.C. Gooding-Smit, mevrouw F. Verhoeff en mevrouw J. Boogaerdt ’t Hooft-
Schmidt voor groep 2b. Op vrijdag 5 maart moeten de leerlingen van groep 2b helaas thuis worden opgevangen. 
  
Groep 3b 
De lerares van de groep, mevrouw M. Noorlander, wordt maandag 1 maart ingezet voor een andere groep. Op 
maandag 1 maart moeten de leerlingen van groep 3b helaas thuis worden opgevangen. 
  
Groep 4a 
De lerares van de groep, mevrouw J. Boogaerdt ’t Hooft-Schmidt, wordt donderdag 4 maart ingezet voor een andere 
groep. Op donderdag 4 maart wordt groep 4a geleid door mevrouw M.M. Tuin-Kientz. 
  
In de groepen 4b en 6b komen de vaste leraren extra om de afwezigheid van mevrouw S. Aaftink op te vangen. 
  
In de niet genoemde groepen wordt het onderwijs volgens het gewone rooster gegeven. 
  
Ik reken op uw begrip voor deze situatie.  
  
Met een vriendelijke groet, 
 
P.O. Severin, directeur.  



 

  

 

 
 


