Aandachtspunten nieuwe rooster pleinwacht

1. Zorg ervoor dat al jouw beurten in je agenda staan. Het is vervelend als iemand alleen toezicht
moet houden en de leerkracht in zijn/haar pauze vervanging voor jouw beurt moet regelen. Het
kan zijn dat je op 1 dag zowel op het grote plein als het kleuterplein bent ingedeeld.
2. Komt iemand niet opdagen? Geef dit door aan de pleinwachtleerkracht en vraag of een stagiaire
kan helpen. Geef dit na de pleinwachtbeurt ook door via f.vanes@as-p.nl, zodat wij contact op
kunnen nemen met de betreffende ouder.
3. Wissel je met iemand? Geef dit door via f.vanes@as-p.nl, zodat wij als commissie altijd de juiste
bezetting weten. Er hoeft geen lijst meer op de kast in het sleutelhok ingevuld te worden. Probeer
het wisselen zoveel mogelijk te beperken, het is vaak lastig om beurten te ruilen.
4. Kun je vanwege omstandigheden diezelfde dag onverwachts geen pleinwacht lopen? Bel een
reserve om te vragen of diegene de beurt kan overnemen. Lukt dat niet? Bel dan naar school en
vraag of een stagiaire kan helpen. En laat ons weten hoe je het hebt opgelost via f.vanes@as-p.nl

Reservelijst:
Maandag:

Rianne Boogaard, Bastine Hoogland, Gerdien IJzelenberg, Willemien Punt,
Simone van Schaik, Josephien Spuijbroek, Wilma Verheij

Dinsdag:

Jannine van Dalen, Gerdien IJzelenberg, Ingeborgh de Leede, Dianne van
Leeuwen, Simone van Schaik, Josephien Spuijbroek, Simone Stam

Donderdag:

Gerdien IJzelenberg, Ingeborgh de Leede, Dianne van Leeuwen, Simone Stam,
Margreet Verveen, Erika van der Wulp

Vrijdag:

Marleen de Bruyne, Dianne van Leeuwen, Josephien Spuijbroek, Mirjam Voogt,
Lydia Westerveld, Ethel Wolting

Telefoonnummers van alle ouders kun je vinden in de leerlingenlijst die aan het begin van het
schooljaar verstuurd is.

Pleinwachtcommissie:
Arie Visser, Jannine van Dalen, Erika van der Wulp en Francisca van Es

Pleinwachtleerkrachten:
Kleuters:
Groep 3-5:
Groep 6-8:

juf Jongeneel (ma/di) en juf Lagendijk (do)
juffen groep 4
juf De Jong

