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Beste ouders/verzorgers,        

Er weer nieuwe kinderen aan het ‘wennen’ in groep 1/ 2. Nadav, Marin en Miloes zijn 

wekelijks op school en ze genieten volop. 

Na de kerstvakantie komen Ilse, Sophie, Remco, Sven en Kai wennen. We  wensen ze een 

hele fijne tijd toe bij ons op school.   

Ziekte 

Juf Anita is sinds november helaas ziek. Haar reuma speelt haar parten en hierdoor is ze niet 

in staat om te werken. Marije Veringmeier, een nieuwe collega van ons, vervangt haar 

lesgevende taken in groep 7/8 op maandag en dinsdag en daarnaast is zij ook de intern 

begeleider op onze school. 

IPC/Early years 

• In de hal hebben we een nieuwe prikwand gekregen. Hier maken we zichtbaar aan 

welke thema’s de verschillende groepen werken. Er hangen foto’s van activiteiten, 

onderzoeksvragen en werk van kinderen. 

• In groep 1/ 2 wordt donderdagmiddag 19 december het thema ‘FEEST’ afgerond. 

Ouders zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn vanaf 13.45 uur. 

• Na de vakantie staat het onderwijs in deze groep in het teken van ‘HUIS EN THUIS’. 

 

 

Koffieochtend 

Vorige week dinsdag 10 december was er weer een koffieochtend met ouders en de 

medezeggenschapsraad. We zijn blij dat er elke keer ouders zijn die hier onder het genot van 

een kopje koffie en thee met ons meedenken over ‘schoolse zaken’. 



Zo hebben we weer gesproken over de verkeersveiligheid. Het blijkt dat een bus van Arriva 

op het kruispunt stopt om scholieren eruit te laten precies op de tijd dat veel van onze 

leerlingen op de fiets daarlangs komen. Als ik dit soort zaken hoor kan ik er actie op 

ondernemen. Informatie met elkaar delen is dus van belang. 

Verder kwam er een ouder met een leuk idee om meer zitplekken te creëren op het plein 

voor kinderen en ouders die wachten om hun kind op te halen. We gaan proberen dit te 

realiseren. 

Ook hebben we van gedachten gewisseld over het schoolfruit, gezonde voeding, traktaties 

en de rol van school en ouders hierin. Heel vrijblijvend maar heel fijn om eens af te tasten 

hoe we hier met elkaar in staan en of het een punt is om ons verder in te verdiepen. 

De volgende koffieronde wordt weer aangekondigd via Klasbord en met posters in de school. 

Stagiaires 

Lennard Geerts loopt nu stage in groep 1 /2  en zal na de voorjaarsvakantie zijn stage 

voortzetten in groep 7/8.  Maud Kromhout-van der Meer is kort in groep 5/6 geweest maar 

heeft helaas besloten om de opleiding niet verder voort te zetten. Zij gaat zich oriënteren op 

een andere opleiding. 

 

Met vriendelijke groet, 

Esmé Bijlsma 

Locatiedirecteur   


