Uithoorn 13 november 2018

Beste ouders/verzorgers,
We willen u met deze brief informeren over het vertrek van onze collega Sabine Heesters
per 1 januari 2019.
De afgelopen maanden heeft Sabine nagedacht over hoe zij als leerkracht verder zou willen.
Ze heeft alles op een rij gezet en is tot de conclusie gekomen dat het tijd is om ’t Startnest te
verlaten. We respecteren dit moedige besluit. Sabine is een zeer gewaardeerde en ervaren
stamgroepleider voor de onderbouw en we zullen haar enorm missen.
Tevens willen wij u informeren over de stappen die wij zetten om de openstaande vacatures
zo snel mogelijk weer in te vullen.
Jarenlang heeft ’t Startnest een stabiele situatie gekend met betrekking tot het team waarin
nauwelijks wisselingen plaatsvonden. Helaas zijn we nu wat dat betreft in een roerige tijd
beland.
U weet ook dat we al eerder bekend hebben gemaakt dat Karin en Marije ontslag hebben
genomen.
We zullen alle drie de collega’s erg gaan missen.
Ik herhaal wat we ook al in de eerdere berichten over het vertrek van de collega’s hebben
gezegd: Daarin verandert onze opgave voor de komende periode niet.
Voor ons ligt nu de uitdaging om op korte termijn betrokken en gemotiveerde collega’s te
vinden. Daar zijn we inmiddels achter de schermen al hard naar op zoek, onder andere via
externe wervingsbureaus. Ook gebruiken we andere vormen van werving, zoals Facebook en
LinkedIn. Daar kunnen we uw hulp ook bij gebruiken. Door het ‘liken’ van de advertentie
wordt het onder de aandacht gebracht van veel mensen die we anders niet zouden
bereiken. Het is fijn als u ook oren en ogen open houdt. Met elkaar hebben we een enorm
netwerk!
Daarnaast werken we aan scenario’s om, ook in de situatie dat nog niet alle vacatures tijdig
ingevuld zijn, de voortgang en kwaliteit te kunnen waarborgen die u en de kinderen van ons
mogen verwachten.
We zullen u via de wekelijkse INFO op de hoogte houden van de stand van zaken. En u bent
natuurlijk van harte welkom om hierover uw vragen of opmerkingen met mij te delen.
Met hartelijke groet,
Mede namens het Bestuur en MT
Anke de Graaf

Directeur ‘t Startnest

