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Nieuwsbrief juni en juli 2019 
 
 

Lief en leed 
 
Dirk Huisman tobt al een tijd met zijn gezondheid. We wensen hem van harte Gods zegen 
en hopen dat hij snel weer opknapt. 
 
Jonathan Bijker brak onlangs zijn been. Kort nadat hij uit het gips mocht brak hij ook zijn 
rechterarm. Heel vervelend voor hem. We wensen hem een goed herstel toe. 
 

Personeel 
 
Afscheid 
Het moment van afscheid is inmiddels achter de rug. We zien terug op een prachtige dag. 
Wat hebben de collega’s er een werk van gemaakt. De springkussens op het plein, de 
snackwagen van fa. vd Weerd, de ontmoeting met u na schooltijd, onvergetelijk. Hartelijk 
dank voor alle wensen en de cadeaus!  
 
Interim-directeur 
Het bestuur heeft een interim-directeur benoemd. Dhr. W. Hol zal na de zomervakantie de 
directietaak op zich nemen. Hij zal zich in de nieuwsbrief na de vakantie aan u voorstellen. 
We zijn dankbaar dat het werk zo zijn voortgang heeft en wensen dhr. Hol van harte Gods 
zegen. Dhr. Hol zal de directietaak voor 20 uur per week invullen. De werkdagen worden 
in overleg vastgesteld. 
 
Re-integratie 
Juf Petra Koers gaat re-integreren in de functie van Intern Begeleider. We hopen dat na de 
vakantie meer duidelijkheid komt of deze functie haar zal brengen wat ze ervan verwacht. 
Als deze duidelijkheid er komt zal er een sollicitatiegesprek volgen. Ook hierin van harte 
Gods zegen gewenst. 
 
Benoeming 
We hebben juf Leanne van Olst kunnen benoemen in het ziekteverlof van juf Petra Koers. 
Juf Leanne is 21 jaar en komt uit Doornspijk. Zij zal na de 
zomervakantie starten in groep 5. In eerste instantie als LIO-
stagiaire, daarna zal zij in dienst blijven zolang als het verlof van 
juf Petra Koers duurt. We zijn blij met deze structurele oplossing. 
We hopen en bidden dat juf Petra duidelijkheid krijgt hoe verder 
te gaan. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Aanvulling Formatie komend schooljaar 
Met betrekking tot de instroomgroep is besloten dat we komend jaar de instroom over 
twee groepen zullen verdelen. Dit komt praktisch gezien het beste uit. Met instemming van 
de MR wijzen we u er op dat leerlingen uit de instroomgroep alleen ’s morgens op school 
worden verwacht. Qua onderwijstijd is dit prima te doen. Dit is wat betreft belasting voor 
de kinderen ook beter. 
 

Afscheid leerlingen  
Een aantal leerlingen gaat onze school verlaten 
 

Naam Groep Reden 
Wietse ten Cate 4 Vertrek naar het SBO 
Debora Smit 7 Vertrek naar Pieter Zandt 
Gerlinde van Werven 7 Vertrek naar Pieter Zandt 
Marith van der Zee 7 Vertrek naar Almere College 

 
 

Afscheid groep 8 
Deze week hebben we afscheid genomen van de leerlingen van groep 8. Het was een 
mooie avond. We zien met dankbaarheid terug op de achterliggende schoolperiode. We 
wensen de jongens en de meiden een heel goede vakantie en Gods zegen op hun 
verdere levensweg. Als cadeau ontvingen we een prachtige picknickbank met daarin alle 
namen van de leerlingen gebrand. Deze bank krijgt een mooie plaats op het plein. 
Hartelijk dank! 
 

Nieuwe leerling 
Na de zomervakantie komt Chantal Tomassen bij ons op school. Zij stroomt in in groep 6. 
We heten haar van harte welkom en we hopen dat ze snel kan wennen en een hele fijne 
tijd bij ons zal hebben. 
 

Bestuurswisselingen 
Op de laatst gehouden ledenvergadering is dhr. D.J. (Dirk Jan) Noorland als nieuw 
bestuurslid gekozen. Hij heeft zijn verkiezing aanvaard. We heten hem van harte welkom 
in het bestuur. Dhr. A. (Atty) van den Bos heeft afscheid genomen van het bestuur. Vanaf 
deze plaats bedanken wij hem hartelijk voor alles wat hij voor de school heeft gedaan en 
wensen hem Gods zegen.. Dhr. H. (Henri) van Dodeweerd neemt zijn plaats als voorzitter 
in. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Bereikbaarheid in geval van nood 
Met de zomervakantie voor de deur en het vertrek van ondergetekende is het belangrijk u 
te wijzen op de bereikbaarheid in geval van nood. Juf Anita en juf Corine hebben beiden 
een mobiel telefoonnummer van school waarop ze te bereiken zijn. Als u naar school belt 
krijgt u zoals altijd een aantal keuzemogelijkheden. Eén van die mogelijkheden zal zijn 
om doorverbonden te worden in geval van nood. U begrijpt dat dit echt om situaties moet 
gaan die niet kunnen wachten zodat beide juffen ook zoveel mogelijk rust hebben in de 
vakantie. 
Voor minder urgente zaken kunt u uiteraard altijd mailen. De mail zal op onregelmatige 
tijden worden gelezen. Tot slot kunt u ook naar school bellen, een andere optie dan “nood” 
kiezen en een voicemail inspreken. Deze voicemails worden per e-mail bij ons afgeleverd. 
 

Kroonkurken 
We hebben een behoorlijke tijd kroonkurken ingezameld voor de actie ten behoeve van 
een rolstoelbus voor Sven Boer (IJsselmuiden). Vanaf nu is het niet meer mogelijk de 
kroonkurken bij ons in te leveren. 
 

Schoolgids en jaargids 
De schoolgids en jaargids zullen zo spoedig mogelijk op de website worden gepubliceerd. 
Om drukkosten te besparen is besloten deze niet meer op papier uit te brengen. Op deze 
manier is het voor ons ook makkelijker de documenten tussentijds te updaten. U bent zo 
verzekerd van actuele informatie. 
 

Jaarkalender 2019-2020 
Na de vakantie brengen we de jaarkalender voor schooljaar 2019-2020 uit. Voor de 
volledigheid noemen we alvast de vakanties: 

Zomervakantie 2019 14 juli 2019 t/m 24 augustus 2019 
Biestemarkt 8 oktober 2019 
Herfstvakantie 20 oktober t/m 26 oktober 2019 
Dankdag 6 november 2019 
Kerstvakantie 22 december 2019 t/m 4 januari 2020 
Voorjaarsvakantie 16 februari 2020 t/m 22 februari 2020 
Biddag 11 maart 2020 
Goede Vrijdag en Pasen 10 april 2020 t/m 14 april 2020 
Meivakantie 26 april 202 t/m 9 mei 2020 
Hemelvaartsdag en dag erna 21 mei 2020 en 22 mei 20202 
Zomervakantie 2020 5 juli 2020 t/m 16 augustus 2020 

 



 

 

 
 
 
 
Verder hopen we na de vakantie, op D.V. 5 september, een 
informatiemiddag te hebben. Van 15.30 -16.30 uur kunt u, met uw kinderen, de 
verschillende klassen bezoeken om boeken in te zien en vragen te stellen aan de 
leerkracht. Uw kind kan dan ook van allerlei laten zien en vertellen over het reilen en zeilen 
in de nieuwe klas. 
 
Daarnaast ontvang direct na de vakantie een uitnodiging voor “startgesprekken”. Vooraf 
krijgt u een informatieblad wat u voor uw kind invult. Op dit gesprek kunt u aangeven 
welke dingen van belang zijn, om uw kind een goede start in de nieuwe groep te geven. 
 

Schoolkrant 
We hebben al eerder gecommuniceerd over de schoolkrant. Er wordt geen papieren versie 
meer uitgebracht. De website is/wordt goed gevuld met nieuwsberichten en foto’s. Heeft 
u nog geen inlog? Via de website kunt u zich eenvoudig registeren. 
 
We wensen iedereen een heel fijne vakantie. De eerste schooldag na de zomervakantie 
zal zijn op DV 26 augustus (8:30 uur) 


