
 

Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 18. 

 

Vanmorgen hebben we met elkaar (leerlingen, leerkrachten en enkele ouders) heel 

hard “Gelukkig nieuwjaar” tegen elkaar geroepen. 

Daarna is er met een oliebol en “drankje” (limonade) met elkaar op het nieuwe jaar 

geproost. 

Ook U wil ik, mede namens alle collega’s, een fantastisch nieuw jaar toe te wensen, 

waarin er veel geluk, liefde én gezondheid zal zijn. 

Ik hoop dat het voor u allen een prachtig jaar wordt. 

 

De oliebollen zijn dit schooljaar door een viertal ouders gebakken. Ze zagen er prima 

uit en waren ook erg lekker. 

Beste ouders, dank voor uw hulp!! 

 

1. De nieuwe directeur 

 

Vandaag is de aanstaande directeur van onze school, Ilonka Wessels, op school 

geweest om vast wat mensen te leren kennen en sfeer te proeven. 

Ook hebben Ilonka en ondergetekende al een helemaal zaken met elkaar besproken, 

die er voor zorgen dat er per 1 februari a.s. een soepele overgang zal zijn. 

Ik heb ilonka inmiddels leren kennen als een ontzettend aardig iemand, die met veel 

inzet en enthousiasme het “directeurs-stokje” gaat overnemen 

 

 

2. Griepgolf?? 

 

In de pers heeft u misschien afgelopen week gelezen, dat er een griepgolf gaande is 

en dat heel veel scholen zich ernstige zorgen maken over de (eventuele)  vervanging 

van zieke collega’s. Er zijn immers geen vervangers beschikbaar> 

Dir zorgen hebben wij óók! Ook voor ons geldt, dat er geen of bijna geen vervangers 

voor afwezige leerkrachten te vinden zijn. 

Als er zieke collega’s zijn zullen we er alles aan doen om de afwezige collega intern 

te vervangen. 

Wanneer dat echte onmogelijk blijkt, zal ik moeten besluiten een groep leerlingen 

naar huis te sturen. 

Wanneer een dergelijk besluit genomen wordt, melden wij dit via Parro (of via de 
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mail) aan u. 

Dit wetend, vraag ik u de Parro- en mailberichtjes goed in de gaten te houden. 

Voor de goede orde, wanneer een groep naar huis gestuurd wordt, is er altijd opvang 

voor leerlingen van ouders/verzorgers die de opvang van hun kind niet geregeld 

krijgen. 

 

 

3. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Pesten en geweld horen 
niet”. 
 
 

4. Schoolfruit 

Vanaf woensdag 7 september jl. krijgen onze leerlingen weer drie keer per week 

gratis schoolfruit/groente. 

De uitdeeldagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. 

De schoolfruitperiode loopt tot en met 10 februari 2023. 

Deze week ontvangen de leerlingen het volgende fruit: 

- Woensdag : Cherrytomaatjes 

- Donderdag : Mango 

- Vrijdag : Peer 

 

5. Gratis schoolmelk 

De leerlingen van onze school die dat willen, krijgen 20 weken (exclusief de kerst- en 

voorjaarsvakantie) gratis Schoolzuivel aangeboden! De school is namelijk ingeloot 

om dit schooljaar Schoolzuivel te ontvangen. 

 

Kinderen die schoolmelk willen drinken, nemen zelf een beker mee naar school om 

daar de schoolmelk in te (laten) doen 

 
 

6. Een nieuw gezicht in de school 

Vandaag (maandag 9 januari 2023) is Veronika Mikhalichenko als LIO-stagiaire in de 

school gestart. 

Veronika hoopt rond de zomervakantie 2023 haar Pabo-diploma te behalen en zal de 

komende maanden (in ieder geval tot de zomervakantie) haar eindstage in onze 

school lopen. Zij wordt hierbij begeleid door onze collega Mariëlle. 

Veronika zal de eerste week gebruiken om de school, leerkrachten en leerlingen te 

leren kennen. 

Aangezien het een LIO-stage betreft, mag Veronika ná het wennen ook zelfstandig 

een groep lesgeven. Het is de bedoeling dat zij m.i.v. vrijdag 20 januari a.s. les gaat 

geven aan groep Pluk. 

Wanneer dat gebeurt, zal groep Pluk de hele week “apart” zijn. 

De bemensing van groep Pluk zal dan als volgt zijn: 



- maandag tot en met woensdag: juf Philine 

- donderdag: juf Tessa 

- vrijdag: juf Veronika 

 

7. Cito-toetsen 

Maandag 16 januari a.s. start de Cito-periode voor de leerlingen van unit 2 en 3. 

Deze periode duurt tot en met 3 februari a.s. 

De Cito-periode is voor de leerlingen een spannende en inspannende periode. 

Ik verzoek u dan ook er voor te zorgen dat uw kind(eren) uitgerust op school komen. 

Wil u in deze periode a.u.b. in de morgens ook geen bezoekjes aan bijv. een 

huisarts of tandarts o.i.d. plannen. 

 

8. De agenda voor de komende periode 
 

11 januari Luiscontrole 

16 januari Start Cito-periode; deze duurt tot en met 3 februari a.s. 

17 januari 20.00: MR-vergadering 

19 januari Leerlingenraad 

24 januari 20.00: OR-vergadering 

25 januari Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij 

27 januari Afscheid meester Hans van de leerlingen van de school 

30 januari Afscheidsreceptie meester Hans voor ouders en verzorgers 

1 februari Start van de nieuwe directeur: Ilonka Wessels 

1 februari Openmorgen van 8.45 tot 10.00 uur 

10 februari Laatste dag schoolfruit 

13 – 16 februari Voortgezet Onderwijs schoolkeuze-gesprekken (leerjaar 8) 

16 februari Ontruimingsoefening 

17 februari Het ontwikkelingsverslag wordt meegegeven aan de leerlingen 
van leerjaar 1 - 7 

17 februari Disco voor de leerlingen van leerjaar 1 - 8 

20 – 24 februari Verplichte tienminutengesprekken leerjaar 1 – 7 

24 februari Om 12.00 uur begint de voorjaarsvakantie; deze duurt tot en 
met zondag 5 maart 2023 

 

 

Met vriendelijke groet,       

     

  

Hans van Elburg  

  

 

 

 

 


