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Geachte ouders/verzorgers 
 
Vervanging bij ziekte 
Aan het begin van dit nieuwe jaar hebben we 
elkaar een gezond en gelukkig nieuwjaar toege-
wenst. Toch dienen we er rekening mee te hou-
den, dat kinderen en leerkrachten ziek kunnen 
worden. Als uw kind ziek is, en ook al is het een 
“gewoon griepje”, is dat vervelend voor het kind 
en ook voor u. U dient extra maatregelen te ne-
men om goed voor uw kind te zorgen, want het 
kan niet naar school. 
Ook leerkrachten kunnen ziek worden. Op zich 
hebben scholen voldoende budget, om de zieke 
leerkracht te vervangen. Met enige moeite kun-
nen de lessen dus gewoon doorgaan.  
 
Maar nu is er toch een probleem. Er zijn namelijk 
geen invallers beschikbaar. Er is een groeiend 
tekort aan leerkrachten in geheel Nederland en 
het ziet er niet naar uit, dat dit probleem op korte 
termijn zich oplost. Sterker nog: de verwachting 
is dat het tekort aan leraren groter wordt.  
Het vervangingsprobleem bestaat op alle scholen 
van Educare. We hebben daarom een aantal ge-
zamenlijke regels afgesproken hoe we hebben te 
handelen in geval van ziekte. 
 

1. Allereerst heeft elke school een lijst met 
medewerkers die bereid en in staat zijn, 
om in geval van ziekte een collega te ver-
vangen. Deze lijst is echter zeer beperkt, 
want de werkdruk is hoog op de scholen. 
 

2. De scholen blijven moeite doen om ge-
schikte invallers te vinden. 
 

3. Als de ziekte zich voordoet gedurende de 
schooldag, wordt er personeel ingezet 
dat geen lesgevende taken heeft. U kunt 
hierbij denken aan bijvoorbeeld een on-
derwijsassistent, of een intern begelei-
der. Ook kunnen de leerlingen over de 
andere groepen worden verdeeld. 
 

4. Als duidelijk is dat een leerkracht de vol-
gende dag ziek is, heeft de klas die dag 
geen school als we geen invaller kunnen 
regelen. Ouders/verzorgers worden hier-
over schriftelijk/ via email of telefonisch 
geïnformeerd. Bij uitzondering kan de 
school zorgen voor opvang in een andere 
groep. Deze mogelijkheid is echter be-
perkt. Leerkrachten worden namelijk ex-
tra belast en opvang van extra leerlingen 
gaat ten koste van de kwaliteit van het 
onderwijs. Bovendien heeft de school 
een onderwijsgevende taak en is de 
school niet bedoeld voor opvang alleen.  
 

5. Indien de ziekte en afwezigheid van de 
leerkracht langer duurt, wordt “de pijn 
verdeeld”. Een andere leerkracht neemt 
de groep over en zijn of haar eigen groep 
heeft die dag vrij. De ouders worden 
hierover tijdig geïnformeerd. 

 
6. De directeur van de school gaat alleen in-

cidenteel en voor korte momenten van 
de dag voor een klas als het past in de 
agenda.  Zij vervangt niet hele dagen een 
zieke leerkracht.  

 
Ziekteverzuim is slecht voor de kwaliteit van het 
onderwijs en geeft ouders/verzorgers soms op-
vangproblemen. We zoeken daarom voortdurend 
naar alternatieven. Voorlopig is het probleem 
echter nog niet opgelost.  
 
Hopelijk heeft u begrip voor de door ons gekozen 
weg. 
 
Directieberaad van Educare 
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Opbrengst van de kerstfeestcollecte 
Het is alweer even geleden, ons mooie kerstfeest. 
Maar wat we nog graag met jullie zouden delen is 

de opbrengst 
en de beste-
ding van de 
collecte. Met 
elkaar hebben 
we 214 euro 
opgehaald!!  
 
 
Mede door dit 
mooie bedrag 
hebben Henk 
en Linda van 
de Geest 

(www.henkenlindainafrika.nl ) een Back-to-
school- feestje georganiseerd. In Afrika hebben zij 
tijdens onze Kerstvakantie de grote zomervakan-
tie.  
Het feestje was voor de kinderen uit de Sloppen-
wijken rondom Strandfontein waar veel kinderen 
niet naar school kunnen of mogen wegens geld-
gebrek of andere problemen. Om het naar school 
gaan te stimuleren hebben zij dit feestje gegeven. 
Van ons collecte bedrag hebben zij 124 startpak-
ketjes kunnen maken met daarin: schriften, pen-
nen, potloden, een liniaal, een gum, en een pun-
tenslijper.  
Ze waren hier, zoals jullie op de foto’s kunnen 
zien, erg blij mee!  

 
Namens Henk & Linda en al deze kinderen,  
 
HARTELIJK BEDANKT! 
 
 
 
 
 
 

Emma Café 

 
Denkt u nog aan onze Emma café ochtend. Het is 
op donderdag 7 maart. We starten om 8.45 uur 
met koffie en thee. 
Wilt u zich opgeven bij de leerkracht of via de 
brief die u heeft ontvangen. Het is een interes-
sant programma zoals u heeft kunnen lezen. Ou-
ders en verzorgers van de Emmaschool en Lelie 
van harte welkom!! 
 
Leerlingenraad 

 
Verslagje leerlingenraad op 5 februari 2019 
Dinsdag 5 februari gingen wij met z’n allen bij 
elkaar zitten en toen gingen we de briefjes uit de 
ideeënbusjes halen en met elkaar bespreken. 
Daarna hebben we gekeken welke ideeën het 
belangrijkste zijn en welke haalbaar zijn. 
Deze ideeën staan hieronder en hebben we ook 
met juf Marieke besproken. En wat heel leuk is: 
het mag en kan allemaal!! 

 Spiegels en zeeppompjes in de wc’s voor de 
jongens en meisjes. 
En alle juffen van groep 1, 2,3, 4 en 5 gaan een 
wc-lesje PBS geven: hoe moeten de kinderen 
zich gedragen in het toilet? 

 Hoepels voor groep 3/4 om mee buiten te 
spelen in de pauzes 

 De bovenbouw mag ook op bepaalde momen-
ten op de grotere schommels  

 Met de nieuwe stagemeester kunnen we 1x 
per week ook op het voetbalveld andere din-
gen doen zoals: volleybal, korfbal, badminton, 
frisbee etc.   

En we hebben ook nog een vraag aan u: Als u 
skeelers (liefst met grotere maat) over heeft wilt 
u dan a.u.b. aan de school geven?  
Alvast heel erg bedankt! 
Groetjes van Demi, Isa van N en Mandy 

http://www.henkenlindainafrika.nl/
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Binnen de Koningin Emmaschool is voor de Lelie 
een onderwijs-zorgruimte ingericht.  
Deze ruimte heeft de naam ‘Madelief’. Dit sluit 
mooi aan bij de andere bloemennamen van de 
Lelie; Jasmijn en Anjer.  
In deze ruimte krijgen leerlingen een gedeelte 
van de dag zorg geboden door Annelies van der 
Heijden. In deze ruimte wordt meer individueel 
gewerkt en staat spelen, zintuigelijke ontwikke-
ling en praktische zelfredzaamheid voorop. De 
nadruk ligt hierbij op de communicatieve vaar-
digheden en het inoefenen hiervan. Net als in de 
klas is er een balans tussen ontspanning en in-
spanning in activiteiten gedurende de dag.  
Voor meer informatie kunt u terecht bij Annelies 
van der Heijden of Judith Meijwaard. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marieke Bom-Binnekamp 
Directeur 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data 
 
 

februari 15 Rapport 1 mee Emma-
school 

 19 Rapportengesprekken 
Emmaschool 

 25 
t/m 
1 

Voorjaarsvakantie alle 
leerlingen  

maart 7 Emma café vanaf 9.00 
uur 

 15 Studiedag personeel 
Koningin Emmaschool, 
leerlingen zijn vrij. 

april 12 Matjesmarkt en Ko-
ningspelen leerlingen 
Emmaschool en de 
Lelie. De leerlingen zijn 
allemaal om 14.00 uur 
vrij. De onderbouw van 
de Emmaschool t/m 
groep 4 gewoon om 
12.15 uur. 

 18 Paasfeest op school in 
de klassen. Leerlingen 
zijn allemaal om 14.00 
uur vrij. 

 19 
april 
t/m 
3 
mei 

meivakantie 

Vergaderdata 
MR 

 6 mei en 1 juli 

 

 
 
Dagbehandeling KIDS  
 

Januari was voor ons, net als in heel Nederland een maand van veel ziekte. Zowel een aantal kinderen 
als de groepsleiding had last van de griep. Maar, we lieten ons er niet door uit het veld slaan! Ondanks de 
kou zijn we geregeld buiten te vinden om daar verschillende activiteiten te doen gericht op het leren sa-
men spelen, overleggen of samen werken.  
 
Als groepsleiding zijn we nu druk met het organiseren van de voorjaarsvakantie. Al onze kinderen zijn 1 

of 2 dagen welkom in de vakantie. Wat we dan gaan doen houden we nog even als verrassing! 

 
Wilt u/wil jij ook eens een kijkje nemen bij de dagbehandeling of wil je meer weten? Mail of bel ons, we 
maken graag tijd voor u/jou.  
 
Hartelijke groet,  
 

Groepsleiding dagbehandeling KIDS 
06-10734263 
db.nijkerk@sheerenloo.nl  
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