R.K. Daltonschool Don Bosco

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in groep 4

Rhoon, 19-01-2018

Geachte ouders, verzorgers,
Afgelopen week zijn wij op bezoek geweest bij juffrouw Lotte in het revalidatiecentrum. Zij maakt
het naar omstandigheden goed. Ze komt vrolijk, positief en gedreven over, tegelijkertijd is na een
half uur bezoek merkbaar dat juf Lotte vermoeid raakt. Wat betreft haar herstel gaat het iedere dag
een beetje beter, al kunnen de deskundigen voorlopig nog geen prognose vaststellen. De komende
weken (al dan niet maanden) zal juffrouw Lotte zich volledig op haar revalidatie moeten richten en
gaan wij er definitief vanuit dat zij half februari niet als groepsleerkracht van groep 4 zal starten.
Ondanks deze enorme tegenvaller (voor zowel juffrouw Lotte als de school) zijn wij verheugd u nu
al te kunnen mededelen dat wij een goede, fulltime oplossing hebben gevonden voor de groep.
Juffrouw Romi Meester, oud-stagiaire van de Don Bosco school, heeft aangegeven bij ons te willen
komen werken en is inmiddels op gesprek geweest. Juffrouw Romi is in 2017 afgestudeerd aan de
Pabo en valt momenteel in op een andere school binnen de RVKO. Voor beide partijen was het een
zeer positief gesprek en wij zijn dan ook blij dat wij juf Romi aan ons team kunnen toevoegen.
Juffrouw Romi zal enkele woensdagen langskomen om kennis te maken met de kinderen. Juf Romi
start maandag 12 februari in plaats van juffrouw Nathalie in groep 4. In die week zal een goede
overdracht van de groep plaatsvinden. Op woensdag 14 februari bent u van 8.30 uur tot 9.00 uur
van harte welkom om kennis te komen maken met de nieuwe juf.
Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens de school, met vriendelijke groeten,

Tamara Porras Prado
Adjunct-directeur
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