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De maaitiid sit yn de loft, de einen en de fûgels binne drok oan it 

reachjen. De earste ljipaaien binne al fûn. Tagelyk is it noch kâld, leit der 

wer iis yn de fearten en kin de mûtse wol op. De natoer giet har eigen 

gong. Wat is it altyd wer bysûnder!  

 

Vervanginsproblematiek 

Hieronder vinden jullie de brief waarin dit wordt uitgelegd. 

Beste ouders/verzorgers van leerlingen van de Gearhingscholen, 

Via de media heeft u vast en zeker kennisgenomen van de 
vervangingsproblematiek waar basisscholen op dit moment mee te 
kampen hebben. 

Als gevolg van de wet ‘werk en zekerheid’ kunnen wij bij kortdurende 
vervangingen niet zomaar een vervangende leerkracht meer voor de 
groep vragen. Binnen Gearhing streven we er naar om de vervanging zo 
goed mogelijk te regelen. Wij werken met een groep van vaste 
vervangers met een contract bij Gearhing. Dit zijn de zogenaamde 
‘banenpoolers’ in onze ‘vervangingspool’. 

In onze vervangingspool werken vijf vervangers, zo nodig kunnen wij ook 
vervangers regelen via andere scholenkoepels waar wij mee 
samenwerken. Met deze maatregel hebben wij een groot deel van het 
reguliere ziekteverzuim weten op te vangen. Helaas is er in tijden van 
een griepgolf niet altijd een vervanger beschikbaar voor de leerkracht 
van uw kind(eren). Wij leggen hierbij uit wat de procedure in zo'n geval 
is: 

Agenda: 

27 maart: 

OMR in Weidum 

30 maart t/m 2 

april: Paasweekend 

9 april: Spreekuur 

17 april; GGD voor 

groep 2 

20 april: 

Koningsspelen 

27 april t/m 4 mei: 

Meivakantie 

10 en 11 mei: 

Hemelvaartsdag en 

vrijdag vrij 
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Op de eerste dag dat er geen vervanger beschikbaar is, wordt er altijd een oplossing gezocht op de 
school zelf. Kinderen worden soms opgevangen door een collega waarvan het eigenlijk niet de werkdag 
is, kinderen worden over andere groepen verdeeld etc…. 

Vanaf de tweede dag dat er geen vervanger beschikbaar is, zal de directeur van de school de afweging 
maken of er nogmaals een interne reorganisatie mogelijk is (soms zelfs binnen het OT) of dat een groep 
kinderen thuis mag blijven. Uitgangspunt is dat een groep niet langer dan 1,5 dag per week thuis kan 
blijven. Er zal, indien nodig, een rooster worden gemaakt, zodat verschillende groepen naar huis worden 
gestuurd. 

Mocht het zo zijn dat uw kind(eren) de eerstvolgende schooldag niet naar school kan/kunnen, dan 
wordt u hier de voorafgaande dag voor 19.00 uur van op de hoogte gesteld door de school, Ontvangt u 
geen bericht? Dan betekent dit dat er een oplossing is gevonden en dat uw kind/kinderen gewoon naar 
school kan/kunnen. Mocht er op maandag geen vervanger beschikbaar zijn, (wij attenderen u hier op de 
vrijdag ervoor al op) dan wordt u hiervan maandagochtend uiterlijk om 8.00 uur op de hoogte gesteld. 
Wij willen u vragen hier rekening mee te houden. 

Wij hopen uiteraard dat de situatie zich niet zal voordoen, maar mocht dit wel zo zijn op de school van 
uw kind(eren), dan vragen wij uw begrip daarvoor. 

Met vriendelijke groet, 

Arnold Oosterdijk 

 

De Koningsspelen 

Het is nog niet zover, maar hier alvast wat informatie rondom de organisatie van de Koningsspelen op 

vrijdag 20 April. De groepen 1 en 2 van alle scholen in ons Onderwijsteam gaan die ochtend naar 

Easterwierum waar o.a. een vossenjacht wordt 

georganiseerd. De groepen 3-8 van alle scholen zijn die 

ochtend in Mantgum alwaar diverse sport-en spelclinics 

worden gegeven. We starten de dag allemaal met het 

Koningsontbijt! Verdere informatie volgt later. 
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De Doekoe spaaractie 

Van maandag 19 maart t/m zondag 22 april kan er door de klanten van de COOP weer gespaard worden 

voor sport-en spelmaterialen voor onze school. In de winkel ontvang je Doekoe-munten welke je kunt 

doneren aan de school. Hoe meer Doekoe, hoe hoger het spaarbedrag voor nieuwe materialen! Dus met 

z’n allen naar de COOP in Winsum! 

 

 

Naar het planetarium in Mantgum  

Donderdag 22 maart gaan alle kinderen naar de Gielguorde in Mantgum. Daar is een opblaasbaar 

planetarium wat we gaan bezichtigen. Hoe zou dat eruit zien? Ben heel benieuwd! Het is de bedoeling 

dat we dit samen met de kinderen in Mantgum gaan doen. We kunnen niet allemaal tegelijk, dat wordt 

lastig, maar daar wordt wel een oplossing voor gezocht. De groepen van beide scholen gaan samen 

kijken, dus resp. groep 1,2,3 enz. De bovenbouw gaat er op de fiets naartoe. Voor de kinderen van de 

onderbouw zijn auto’s nodig. De tijd is op dit moment nog niet bekend,maar wanneer iemand dan kan 

rijden, graag! Je kunt dit dan melden bij één van de leerkrachten. 

 

Lammetjes kijken  

Maandag 26 maart gaan de groepen 1-4 naar de familie Rodenhuis om daar de lammetjes te gaan 

bekijken. Dan moeten dus wel de laarzen aan (of mee) naar school!! 
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Looking for Easter eggs. 

On Wednesday the 28ste of march we are 

going to search for eggs! It is nearly Easter 

and we know that the Easterhare already 

has a lot of eggs in his basket!! Is it 

possible he has hidden the eggs around 

the scool area? Maybe we are going to 

play hide and seek with the hare? Its 

always fun! Do you like chocolate? Well, I 

do! So, come on!  All the children will help 

and afterwards we will share the eggs. 

 

 

Welkom op school! 

Wat is het fijn onze nèt 4-jarige kinderen op de Krunenstrobbe te zien spelen! Soms is het voor hen nog 

even wennen, de andere keer lijkt het zo vanzelfsprekend alsof het nooit anders is geweest. 

Welkom Doutsen, Sido, Erik, Hayat en Jan!! 

We hopen dat jullie een leuke tijd op de basisschool gaan krijgen! Wij vinden het in ieder geval al super 

gezellig dat jullie er zijn. 

 


