
16. Nieuwsbrief 16 december 2022 

Data van belang 

21 december  : kennismaken nieuwe leerlingen 

23 december  : start Kerstvakantie om 15.05u.  

9 januari 2023  : start periode 3; kinderen om 8.40u op school  

18 januari  : studiedag; alle leerlingen zijn vrij deze dag.  

23 januari  : u wordt deze week uitgenodigd voor het oudergesprek 

30 januari – 10 februari : oudergesprekken na schooltijd 

30 januari   : oudergesprek in de avond 

9 februari  : oudergesprek in de avond 

15 februari  : kennismaken nieuwe leerlingen 

17 februari  : 15.05u start carnavalsvakantie 

27 februari  : start periode 4 van het schooljaar 2022-2023 

  

Vervangingen 
Maandag 

Juf Emily is de hele dag in groep 6a.  
Juf Sanne is de hele dag in groep 7/8d. 

Juf Kristel is tot 10.00u in groep 6b.  
Juf Eefje is de hele dag in groep 7c. 
Dinsdag 

Juf Emily is de hele dag in groep 6a.  
Juf Sandra is de ochtend in groep 7b en in de middag in 7/8d.  

Juf Marcella is de hele dag in groep 7c.  
Juf Eefje is de hele dag in groep 3a (voorbereiden). 
Woensdag  

Meneer Soufian is in groep 2/3a. 
Juf Emily is in groep 6a. 

Juf Marcella is in groep 8a.  
Juf Monique is in groep 4b. 
Juf Quincy is in groep 8b.  

Juf Eefje is in groep 3a. 
Donderdag 

Meneer Soufian is in groep 2/3a. 
Juf Whitney is de hele dag in groep 4b. 
Meneer Berend is de ochtend in groep 8b en in de middag in 8a. 

Juf Quincy is de hele dag in groep 6a.  
Vrijdag  

Juf Hulya is de hele dag in groep 2/3. 
Juf Monique is de hele dag in groep 4b. 
Juf Quincy is de hele dag in groep 6a.  

 
Studiedag maandag 12 december 

Afgelopen maandag zijn we vooral aan de slag gegaan met onze begeleiders van 
CED m.b.t. hoe we kunnen differentiëren om voor ieder kind het onderwijs zo 
passend mogelijk te maken. Wat doen we al en wat kunnen we nog beter maken.   

 
Schoolfruit 

Deze week krijgen de kinderen een stukje watermeloen, een sinaasappel en een 
peer.  

 
 
 

 



Schoolschaatsen 

Deze week gaan de volgende groepen schaatsen:  
19-12-2022: de groepen 4a, 4b, 6a en 6b van 13.00-14.00u 

20-12-2022: de groepen 5c/6c en 5d/6d van 13.00-14.00u 
21-12-2022: de groepen 7a, 7b en 7c van 10.15-11.15u 
 

Kennismaken nieuwe leerlingen 
Komende woensdag komende de nieuwe leerlingen kennismaken in hun groep.  

Dit betekent dat  er 21, mogelijk 22, kinderen in januari bij ons gaan starten. We 
hebben daarvoor in groep 2 en 3 een aanpassing gedaan. Groep 2 gaat alleen 
verder samen met juf Esther en een nieuwe leerkracht en onderwijsassistente 

(ter vervanging van juf Ramona die herstellende is maar nog niet kan komen 
werken). Juf Selena is de nieuwe onderwijsassistente die op woensdag, 

donderdag en vrijdag in groep 2a zal zijn.  
Juf Eefje gaat 5 dagen werken en gaat verder met de kinderen van groep 3a. 
Gelukkig was er nog een lokaal om te bouwen (het speelleerlokaal is ingericht als 

klaslokaal naast 3b). Zij vormen samen een unit vanaf 9 januari.  
We hopen in de nieuwsbrief van volgende week aan te kunnen geven wie de juf 

wordt voor groep 2a op de donderdag en vrijdag. We zijn daarover in gesprek.  
 

Kerstviering 23 december 
In de bijlage voor jullie de brief met info over de invulling van komende vrijdag. 
De kinderen mogen zich natuurlijk kleden voor deze gelegenheid. U kijkt wat 

passend is: een te gekke kerstmuts, een leuke kersttrui, een mooie outfit of 
gewoon de dagelijkse kleding.  

 

Problemen met leerlingenvervoer 
Hierboven vindt u informatie over hoe u de problemen in het vervoer onder de 
aandacht kunt brengen binnen de gemeente. Als u op de blauwe letters klikt en 

Tegelijk de ctrl-toets indrukt komt u bij de informatie die daarover gaat. Er 
worden u stappen aangereikt om de problemen onder de aandacht te brengen 

van de gemeente.  
 
Ouderchat GGD 

Voor informatie over de gezondheid van hun kind kunnen ouders contact 
opnemen met de GGD. Korte, specifieke vragen kunnen zij eenvoudig stellen via 

de Ouderchat. Dit is een chatplatform waar ouders eenvoudig en anoniem hun 
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vragen  over opvoeden en opgroeien kunnen stellen aan jeugdverpleegkundigen 

uit het hele land.  
 

Waarom chatten?  
- Snel een duidelijk antwoord 
- Het kan waar en wanneer jij wilt 

- Zowel op je mobiel als je computer 
 

De Ouderchat is elke werkdag bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00uur.  
Op maandag-, dinsdag- en donderdagavond is de chat bereikbaar tot 20.30uur.  

 

 


