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Thuis onderwijs
Dinsdag heeft het kabinet bekend gemaakt dat de scholen in ieder geval tot en met
dinsdag 28 april (eerste week meivakantie) gesloten blijven. Deze maatregel is genomen
in het kader van de bestrijding van het coronavirus. Voor de scholen van OT-Noord
betekent dit dat we doorgaan op de ingeslagen weg met het geven van thuisonderwijs
aan uw kind.
Voor alle scholen van OT-Noord geldt dat, indien de regering de corona maatregelen voor
de scholen niet verlengt, we weer beginnen met de lessen op school op woensdag 6 mei.
Dit geldt zowel voor de scholen die eigenlijk twee weken meivakantie zouden hebben, als
voor de scholen die al op maandag 4 mei zouden beginnen. Uw kind wordt dus
opwoensdag 6 mei weer op school verwacht.
Even voorstellen
Sinds vorige maand, ben ik, Sita Postma-Bokma, werkzaam in OT Noord als medewerker
beleid & organisatie (voor vmlg. OT4, opvolging van Geart Rypkema). In de afgelopen tijd
heb ik al een groot deel van de scholen bezocht en veel collega’s mogen ontmoeten.
Als medewerker beleid & organisatie bij OT-Noord zal ik me voornamelijk bezig houden
met de ondersteuning van de teams en de directie in de vorm van:
- Het regelen van complexe verlofaanvragen van leerlingen
- Contactpersoon zijn van de leerplichtambtenaren
- Het zijn van de eerste schijf bij klachten van en/of communicatiestoornissen met ouders
- Ontwikkeling van personeel en onderwijsleerproces (o.a. invulling van team- en
scholingsdagen)
- Begeleiden van scholingsverzoeken van collega's
- Voeren van ontwikkelgesprekken en betrokken bij competentie ontwikkeling.
- Gesprekken voeren met leerkrachten of loco’s die 'even vastlopen'.
- Beleidsondersteunende werkzaamheden (zoals bijv. het schrijven van de schoolgids)
- Organiseren en coördineren van gezamenlijke activiteiten (zoals bijv. bouwoverleg of
overleg samenwerkende scholen)
- Verrichten van onderzoek naar de stand van zaken rondom meartaligens (Anglia)
binnen OT-Noord
- Mede begeleiden van sollicitatieprocedures en procedures met betrekking tot
personeelszorg
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Baby nieuws
In deze sombere en onzekere periode is er ook ruimte voor positieve berichten. In de
zomer verwachten juf Amanda en haar vriend Hans hun eerste kindje. Juf Geeske en haar
vriend Fokke verwachten in de herfst hun tweede kindje. Wij wensen beide juffen een
fijne zwangerschap toe!
Herstel juf Martha
We zijn erg blij dat we kunnen melden dat juf Martha weer aan de beterende hand is.
Iedere donderdagmiddag is juf Marha weer op therapeutische basis op school aan het
werk.
Ouderbijdrage
Uit de financiële administratie van de AC blijkt dat een aantal ouders de ouderbijdrage
nog niet hebben voldaan. Deze ouders hebben hier afgelopen week een herinneringsmail
over gekregen. Indien u nog niet betaald heeft, zou u dit dan zo spoedig mogelijk willen
doen?

Vakanties en studiedagen 2019-2020
Meivakantie: ma 27 april t/mdi 5 mei
Hemelvaart: do 21 mei en vr 22 mei
Pinksteren: ma 1 juni en di 2 juni (studiedag)
Zomervakantie: ma 6 juli t/m vr 14 augustus
Studiedagen (leerlingen vrij):
Dinsdag 2 juni (na Pinksteren
Kalender
Momenteel is het nog onzeker welke activiteiten na 6 mei wel of niet door kunnen gaan.
Zodra hier meer bekend over is, hoort u dit zo spoedig mogelijk.
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