Nieuwsbrief Nr. 1. Schooljaar 2019-2020
Vrijdag 30.08.2019.

Vanuit de schoolleiding.
Geachte oude(r)/verzorger(s),
Vorige week ben ik gestart op de Kring als nieuwe leidinggevende.
De dagen gingen op aan overleg met collega’s en de scheidende
interim-directeur Lilian Domenie. Tussendoor waren er korte
gesprekjes met collega’s en SMT leden. Die waren ondertussen al
druk bezig met alle voorbereidingen voor de start van het nieuwe seizoen.
Daarnaast was er veel overleg en samenwerking met Carl Altena onze tijdelijke,
uitvoerende bestuurder. Natuurlijk ging het in veel gesprekken en overleggen
over de personele bezetting van de Kring. In deze eerste nieuwsbrief leest u daar
meer over. Het is in elk geval gelukt om de bezetting van de groepen rond te
krijgen. Vandaag, 30 augustus, zijn we als team met elkaar gestart. Er was een
groep oude vertrouwde gezichten en een groep nieuwe collega’s waaronder
enkele nieuwe leerkrachten en een aantal onderwijsassistenten. Ik zie een mooie
groep betrokken en gedreven onderwijsmensen die klaar staan voor uw kind. Het
is fijn om met zo’n mooie groep te mogen starten.
Ondertussen zoek ik letterlijk nog mijn weg in Driebergen en figuurlijk binnen de
schoolorganisatie. Het is allemaal even wennen. Dat geldt ook voor al die andere
nieuwkomers die op de Kring zijn binnengekomen. Maandag 2 en dinsdag 3
september gebruiken we als team nog voor de laatste voorbereidingen.
Woensdagmorgen 4 september zwaaien de schooldeuren open en gaan we echt
van start. Van harte welkom en fijn dat jij/u er bent.
Formatie en personele bezetting schooljaar 2019-2020.
Hieronder treft u de personele bezetting aan onze school voor het komende
schooljaar. Daarin treft u ook een aantal namen van nieuwe collega’s aan. Deze
leerkrachten zijn gedurende de zomervakantie geworven en inmiddels benoemd.
Van alle nieuwe collega’s start juf Maartje Broekmeulen op woensdag, donderdag
en vrijdag op de Akkerweg na 01.10.2019 i.v.m. haar opzegtermijn. Juf Gerda
zal deze vervanging voor haar rekening nemen. Juf Maartje kan al wel op
maandag en dinsdag aan de Sparrenlaan starten.
Met de onderstaande verdeling hebben we het zgn. Noodplan rond en kunnen we
starten. In de brief van onze bestuurder leest u de verdere bestuurlijke koers
m.b.t. het vervolg van deze formatie. Belangrijkste punt daarin is dat we

onverminderd zullen blijven werven voor de Kring om daarmee terug te keren
naar het uitgangspunt t.w. 1 stamgroepleerkracht per groep.
Wij wilden u graag voor de start van het jaar over het boven- en onderstaande
informeren. Woensdag 4 september kunt u onze nieuwe collega’s ontmoeten en
kennis komen maken.

Formatie de Kring
Locatie Sparrenlaan.
Groep
1-2 B

Maandag
Ineke de
Kruijf

Dinsdag
Ineke de
Kruijf

Woensdag
Ineke de
Kruijf

Donderdag
Ineke
Polman
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1-2 A
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Sommer
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Nieuwe collega
1 OA

-

Viola
Hogenboom
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1 OA
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3
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1 OA

1 OA

4-5 A en B
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1 OA
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Arianne
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Locatie Akkerweg
Groep
1-2 C

3-4-5 C
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6-7-8 C
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Synthia de
André Bolks
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Maartje
Maartje
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Doorn, 30 augustus 2019.
Beste ouders/verzorgers van kinderen op De Kring,
De zomervakantie is zo goed als ten einde. Dat geldt met name voor uw kind of kinderen.
Het teamvan De Kring is deze week al druk met de voorbereiding op de best mogelijke start
op aankomendewoensdag.
Samen met de nieuwe directeur, Edo Giel, heb ik mij de eerste en de laatste weken van de
schoolvakantie beziggehouden met de invulling van de formatie. Edo en ik zijn blij u nu te
kunnenmelden dat wij in elk geval de ‘noodoplossing’ ingevuld hebben gekregen, met goede
en enthousiaste leerkrachten en onderwijsondersteuners.
Voor alle duidelijkheid, er blijven nu nog 2 vacatures voor fulltime leerkrachten openstaan.
Met dewerving daarvoor gaan wij onverminderd door! We houden vast aan de
oorspronkelijke formatie.
Zoals in mijn eerdere brieven al aangegeven, is er ook aandacht voor andere zaken ter
verbeteringen.Met name aan de verbetering van de relaties tussen alle betrokkenen in en bij
de school wordt gewerkt én zal nog meer worden gewerkt; onder meer door de
ontmoetingen per groep tussendirectie, leerkrachten en u als ouders/verzorgers.
Uitnodigingen daarvoor zullen de komende weken worden verzonden.
Het Bestuur heeft alle vertrouwen in de directeur en zijn teams op Akkerweg en Sparrenlaan.
Voor uw kind of kinderen staat een mooie groep liefdevolle mensen klaar! En samen met u
zullen zij alles in het werk stellen om er voor uw kind of kinderen een goed en plezierig
schooljaar van te maken.
Tenslotte herhaal ik mijn bereidheid om, in voorkomende gevallen, met u in contact te zijn via
de email of op één van de scholen.
Vriendelijk gegroet,
Carl Altena
Uitvoerend Bestuurder a.i.
caltena@de-oorsprong.nl

