vzw Katholieke Basisschool van Zemst

Brusselsesteenweg 23, 1980 Zemst  Tel: 015/61 03 31  Fax: 015/61 71 44  E-mail: school@tuimeling.be  Website: www.tuimeling.be

Zemst, 7 januari 2019
Beste ouders van L4A en L4B,

De ouders van L4A hebben ondertussen mogelijk al vernomen dat juf Ellen momenteel afwezig is wegens ziekte.
Juf Ellen zal minstens heel de week nog afwezig zijn.
De ouders van L4B weten mogelijk ook al dat juf Wanda afwezig is ingevolge een heelkundige ingreep. Juf Wanda
zal minstens tot eind januari afwezig zijn.
Zoals je in de media al kon vernemen is het momenteel onmogelijk om een interim te vinden.
Met het nodige kunst en vliegwerk proberen wij dus beide afwezigheden zo goed mogelijk op te vangen.
Met een beetje geluk zullen we alle dagen voor de beide klassen een eigen leerkracht kunnen voorzien. De dagen
of momenten dat dit echt niet lukt zullen de klassen in het slechtste geval even samen zitten.
Juf Karen blijft present in L4B en zal ook de planningen verder opvolgen. Deze week zal juf Karen ook extra
werken.
Verder zullen zowel in L4A als in L4B andere leerkrachten van de school de zorg voor de klas opnemen.
Deze taak zal vooral verdeeld worden tussen juf Annelies ( zorgleerkracht) en juf Yorien (duo-leerkracht van L2B).
Vriendelijke groet
Meester Gi
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