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Afwezigheid personeel, herbezetting, vervanging, thuisopvang leerlingen 

De conciërge, mevrouw N. Hoveling-de Jong, is herstellende van een besmetting met het 
COVID-19-virus. Het gaat intussen weer redelijk met haar, maar naar verwachting zal zij de 
eerste week na de oranjevakantie nog niet haar werkzaamheden kunnen hervatten. Mevrouw 
Hoveling is niet in de besmettelijke periode in nauw contact geweest met leerlingen of leraren.   

De lerares van groep 1a, mevrouw W.A. Teekens-Punt, is nog steeds afwezig. Naar verwachting 
zal zij eind mei haar werkzaamheden in groep 1a weer hervatten.  

De lerares van groep 2b, mevrouw E.G. den Breeje-Houweling, is herstellende van een 
polsbreuk. Gelukkig gaat het een stuk beter met haar. Na de oranjevakantie zal zij in groep 2b 
om de dag haar werkzaamheden oppakken.  

Ook komende periode de leraren bereid om of extra te werken of andere werkzaamheden tijdelijk 
op te schorten. Dit leidt ertoe dat werkzaamheden zoals remedial teaching buiten de klas, 
motorische remedial teaching, interne begeleiding, werkzaamheden die samenhangen met ICT, 
lerarenbegeleiding en directie van tijd tot tijd komen te vervallen of minder structureel worden 
aangeboden. 

Komende periode (maandag 17 tot en met vrijdag 21 mei) wordt een en ander als volgt geregeld. 

Groep 1a 
De lerares van groep 1a is afwezig. Groep 1a wordt de gehele periode geleid door mevrouw S. 
Aafink, met uitzondering van woensdag 19 en donderdag 20 mei, dan staat mevrouw N. van der 
Loos voor de groep. 

Groep 2b 
De lerares van groep 2b, mevrouw E.G. den Breeje-Houweling, zal zelf de groep op maandag, 
woensdag en vrijdag leiden. Op dinsdag 18 mei en donderdag 20 mei staat mevrouw J.C. van 
Dijk voor de groep.  

Groep 6a 
De lerares van de groep wordt dinsdag 18 mei en donderdag 18 mei ingezet voor een andere 
klas. Groep 6a wordt dan geleid door mevrouw M.M.Tuin-Kientz. 

Groep 8a 
De lerares van groep 8a wordt op donderdag ingezet voor een andere groep. De leerlingen van 
groep 8a moeten helaas op donderdag 20 mei thuis worden opgevangen. 

In de groepen 4b en 5b komen de vaste leraren extra om de afwezigheid van leraren op te 
vangen. 

In de niet genoemde groepen wordt het onderwijs volgens het reguliere rooster gegeven. 

Met een vriendelijke groet, 

P.O. Severin, directeur. 

 


