
18. Nieuwsbrief 6 januari 2023 

Data van belang 

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

18 januari    : studiedag personeel; alle leerlingen vrij 

23 januari      : uitnodigingen voor rapport-/kennismakings-

/adviesgesprekken 

30 januari – 10 februari       rapportgesprekken leerlingen groep 1-7 of 

kennismakingsgesprekken nieuwe leerlingen of 

adviesgesprekken groep 8 

30 januari                            : ouderavond t.b.v. gesprekken 

 
Nieuwjaarswens 

 
 
 

We wensen alle ouders/verzorgers, broertjes/zusjes en 
overige gezinsleden een heel goed 2023 toe met vooral 

gezondheid en voorspoed. Gaat het mis, trek aan de bel 
want hulp is soms snel gevonden.  
  

 
 

 
Vervangingen 
Maandag 

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

Juf Saskia is samen met juf Suzanne de hele dag in groep 5/6d 
Dinsdag 

Juf Sandra is de ochtend in groep 8b en in de middag in 8a.  
Juf Whitney is de ochtend in groep 5a en in de middag in groep 3b. 
Juf Maud is de hele dag in groep 6a.  

Juf Saskia is samen met juf Suzanne de ochtend in groep 5/6d en in de middag 
met juf Crissy. 

Juf Marcella is in de middag in groep 2a. 
Woensdag  
Juf Selena is in groep 2a. 

Juf Maud is in groep 6a. 
Juf Saskia is in groep 5/6d. 

Juf Dana is in groep 6b.  
Donderdag 
Juf Hulya is de ochtend in groep 1/2. 

Juf Selena is de hele dag in groep 2a. 
Juf Esther is de hele dag in groep 2a.  

Juf Marjolein K is de hele dag in groep 4b. 
Juf Quincy is de hele dag in groep 6a.  
Juf Ilona is de hele dag in groep 5/6d. 

Vrijdag  
Juf Selena is de hele dag in groep 2a. 

Juf Quincy is de hele dag in groep 6a.  
Juf Whitney is de hele dag in groep 5/6d. 
Juf Kristel of juf Marjolein is de hele dag in groep 5/6c.  

 



De aangegeven vervangingen zijn altijd onder voorbehoud omdat er mensen ziek 

kunnen worden en ook nog vervangen moeten worden. We proberen het schema 
aan te houden maar kunnen hiervoor geen garantie geven. Het blijft elke dag 

een klus in deze puzzel te leggen. We hopen op begrip hiervoor.  
 
Schoolfruit 

Deze week krijgen de kinderen een stuk ananas, een peer en een sinaasappel.  
 

Nieuwe leerlingen 
Wij wensen alle nieuwe kinderen heel veel plezier bij ons op school. De nieuwe 
groep 2a met 4 nieuwe kinderen en groep 3a met 7 nieuwe kinderen zijn echt 

anders geworden omdat de groep anders veel te groot zou worden.  
 

Een nieuwe groep, een nieuwe leerkracht en een nieuwe onderwijsassistente 
In groep 2a komt naast juf Esther, juf Sabine op de donderdag en vrijdag vanaf 
25 januari. Er komt ook een nieuwe onderwijsassistente voor vervangen van juf 

Ramona totdat zij weer is hersteld. Zij heet juf Selena en komt op woensdag, 
donderdag en vrijdag in groep 2a.  
Juf Eefje doet groep 3a en is daar de hele week. Juf Sabine gaat op de dinsdag 
en woensdag ook vervangen in de groepen van de onderbouw en middenbouw.  
 
Enquête  
Een van onze stagiaires, Gitte van groep 5b, heeft een enquête gemaakt voor de 

groep 5b. zij zal deze komende week naar jullie opsturen.   
https://www.survio.com/survey/d/I3H9O0E4H8M3G8S3E  

 

https://www.survio.com/survey/d/I3H9O0E4H8M3G8S3E

