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Invalpool 
Het griepseizoen is weer aangebroken. Ook binnen ons team merken we dat. Vorige week waren er al een 
aantal zieken en ook deze week begint het niet veel veelbelovend. Gelukkig heeft onze school een eigen 
invalpool waar we in eerste instantie gebruik van kunnen maken. Hieronder zullen we ze aan u voorstellen. 
Mochten zij niet beschikbaar zijn, kijken we uiteraard of we het binnen ons team nog anders op kunnen 
lossen. Helaas kan het ook voorkomen dat dit niet lukt en zijn we genoodzaakt de groep naar huis te sturen. 
Uiteraard is dit onwenselijk en hopen we dat  te voorkomen. In de bijlage is een brief opgenomen van onze 
bestuurder waarin zij ook aandacht vraagt voor dit probleem. 

 
Van links naar rechts:  
Gea Hoekstra 
Terry Singels- van Achterbergh 
Tommy van Vulpen 
Ilse Heining- Janss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiedag woensdag 17 november 
Aankomende woensdag is er een studiedag voor alle medewerkers van STEV. Dat betekent dat de kinderen 
deze dag vrij zijn!  
 

Kwink 
In de vorige Daltonmemo hebben we al gesproken over de nieuwe methode voor Sociaal leren.  
Vandaag starten we met de competentie: “Besef van jezelf”. Tot 26 november zullen de lessen gaan over je 
eigen kwaliteiten. Want die mag je vieren en gebruiken! 
Thuis heeft u als het goed is de Koelkastposter al een mooi plekje gegeven, zodat u samen met uw kind ook 
nog kan oefenen aan de competenties waar we ook op school mee bezig zijn. Veel plezier samen! 
 

Juf Martine 25 jaar in het onderwijs 
Afgelopen week mochten we stilstaan bij het jubileum van Martine. Ze werkt al 25 jaar in het onderwijs 
waarvan al 23 jaar op Daltonschool Corlaer. Een feestje waard!  
 

Agenda 
Woensdag 17 november             Studiedag ( Leerlingen vrij ) 



Aanwezigheid Egbert: 15,19,23,24,26 en 30 november 

 
De volgende Daltonmemo ontvangt u dinsdag 30 november a.s. 
 
 
Met vriendelijke groet, namens het team 
 
 
 
Egbert Schilstra 

 


