
 

36. Nieuwsbrief 13 mei 2022    

 

Data van belang 
16-25 mei : toetsweken 
23 mei  : onze school wordt bezocht door ons bestuur 
30 mei   : studiedag Delta-onderwijs; alle leerlingen zijn vrij 
3 juni   : schoolfotograaf op school 

6-10 juni : Pinkstervakantie: alle leerlingen zijn vrij, personeel werkt wel 
13 juni   : alle kinderen worden op school verwacht om 8.40u 
22 juni   : onze school wordt bezocht door de visitatiecommissie van Delta-onderwijs 
30 juni   : sportdag onder- en middenbouw 
1 juli   : sportdag bovenbouw 

    

Vervangingen 
Juf Carlijn gaat re-integreren 2 uurtjes op school op woensdag en  vrijdag. Ze 
werkt dan voor de groep maar niet in de groep. Op maandag en dinsdag is 

meneer Joep in de groep en op woensdag, donderdag en vrijdag juf Quincy.  
Juf Dana is aan het herstellen maar kan nog niet werken. Helaas is er niet 1 

vaste vervanger voor de maandag en dinsdag. Juf Yvonne neemt de woensdagen 
voor haar rekening.  
Juf Emily is ziek en wordt vervangen door juf Esther op de woensdagen en door 

juf Eefje op donderdag en vrijdag totdat ze weer beter is.  
Maandag  

Juf Sandra is in groep 3/4b; juf Dana is thuis. 
Dinsdag 
Juf Sandra is in groep 8c; meneer Eugène heeft bapo. 

Juf Monique Pieterse is in groep 3/4b; juf Dana is thuis.  
Meneer Thom is in groep 5b; juf Marjolein V is thuis.  

Woensdag 
Juf Sandra in groep 8c; meneer Eugène werkt voor eigen groep.  
Juf Monique Pieterse is in groep 5b; juf Marjolein V neemt DMT af. 

Meneer Joep is in groep 6a; juf Crissy heeft studiedag cultuur Delta-onderwijs. 
Donderdag 

Juf Hulya is in groep 1/2; juf Nicole werkt voor haar groep.  
Vrijdag 
Juf Whitney is in de ochtend in groep 5b; juf Marjolein V werkt voor haar groep. 

Juf Whitney is in de middag in groep 7c voor de domeinmiddag.   
Meneer Stan Geers is in de ochtend in groep 5/6d; meneer Gérard neemt DMT 

af.  
Meneer Stan Geers is in de middag in groep 7b; juf Kyra neemt DMT af.  
Juf Lisa in groep 6b; juf Anouk neemt DMT af. 

Juf Sanne in groep 5a; juf Marjolein K neemt DMT af.  
 

Studiedag Delta-onderwijs 
Op 30 mei organiseert Delta-onderwijs een studiedag voor alle werknemers van 
alle Delta-scholen. Dit betekent dat alle leerlingen vrij zijn die dag (zie hierboven 

in het rooster en op de app). Deze datum is niet vermeld op de kalender omdat 
deze dag is verplaatst. 13 januari kon niet doorgaan i.v.m. de regels rondom 

Covid 19.  
 

 
 
 

 



Bezoek Oliemeulen 
Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen van groep 7 een bezoek gebracht aan de 
Oliemeulen in het kader van hun thema “lucht”. Zij hebben samen genoten van  

 
de dieren daar: o.a. slangen, vogelspinnen en nog veel meer. Wat begonnen is 

als een reptielenhuis is uitgegroeid tot een dierenpark.  
 

Gastlessen 
Afgelopen vrijdag en komende dinsdag is Frank op school een gastles komen 
geven in de groepen vanaf groep 4/5c t/m groep 8 over natuur in de wijk. Hij 

heeft een presentatie met foto’s en filmpjes. Tevens brengt hij nestkasten mee 
waaronder insectenhotels, mussenkasten, gierzwaluwkasten en 

vleermuizenkasten. We weten dinsdag wat we allemaal hebben gekregen om op 
te hangen.  
Deze zullen rond en bij de school worden opgehangen.  

 
GMR zoekt nieuwe leden! 

Er komen GMR-verkiezingen aan binnen Delta-
onderwijs, van 20 juni tot en met 24 juni 2022. Vanaf 
september 2022 zijn er vier plaatsen beschikbaar in de 

GMR: een vanuit de ouders/verzorgers van onze 
leerlingen en drie vanuit het personeel. Als er meer 

kandidaten zijn dan vacatures, dan komen er 
verkiezingen. In de bijlage een brief waarin wordt uitgelegd wat de GMR is, wat 
hij doet en hoe je je aan kunt melden.  

 


