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Afscheid juf Neele  

Helaas gaat juf Neele ons verlaten. Ze gaat bij NummerEen werken. Afgelopen woensdag was de laatste dag van juf 

Neele bij ons in de onderbouwgroep. Volgende week heeft juf Neele een weekje vakantie en na haar vakantie komt 

ze nog een keer in de groep om afscheid te nemen. We wensen haar veel plezier toe bij NummerEen! 

 

 
 

Voorstellen juf Charlotte 

Beste ouders,  

Afgelopen dinsdag zijn jullie geïnformeerd over het afscheid van Neele. Via deze 

nieuwsbrief wil ik mezelf graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Charlotte Dekker en ik 

ben 24 jaar oud. Na mijn opleiding onderwijsassistent heb ik de opleiding hbo pedagogiek 

afgerond. Na 2 jaar in de gehandicapten zorg gewerkt te hebben heb ik nu de keuze 

gemaakt om in het onderwijs te gaan werken.   

Maandag 11 maart ben ik in de onderbouw groep gestart. Afgelopen week hebben Neele en 

Brigit mij wegwijs gemaakt in de klas zodat ik vanaf aanstaande maandag de klas op de 

juiste wijze kan ondersteunen. Ik zal tot het eind van dit schooljaar op maandag, dinsdag en 

woensdag in de klas te vinden zijn. 

Waar jullie nog vragen hebben, kom ze gerust aan mij stellen! 

Met vriendelijke groet,                                                                                                             

Charlotte Dekker  

Week van de lentekriebels 

 

Zoals u inmiddels in de algemene nieuwsbrief heeft kunnen lezen, doen wij ook dit jaar mee aan het project 
lentekriebels. De week van 18 t/m 22 maart is de 'Week van de Lentekriebels'. 
 
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek waarbij in het basisonderwijs relationele en seksuele 
voorlichting gegeven wordt. Elk jaar staat er een thema centraal. Dit jaar is dat het thema Anders?! We besteden 
aandacht aan diversiteit. Dit is een breed thema en gaat over seksuele diversiteit, gender, verschillende religies en 
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culturen. Maar ook over ziekte en beperking. Iedereen is daarin uniek.  
 

   
 
 
 
 
 
 

 

Fruitpauze  

  

Iedere dag hebben we in de groep om 10 uur fruitpauze. Het is fijn om te zien hoe kinderen genieten van het lekkere 

fruit dat ze mee naar school nemen. Wij willen u vragen om het drinken voor de fruitpauze (en voor de lunchpauze) 

in bekers te doen en zo min mogelijk pakjes mee te geven. Melk mag u wel in een pakje meegeven. Alvast bedankt! 

 

Kindrapport en OPP 

 

Voor de vakantie hebben alle kinderen een kindrapport ontvangen. Het zou fijn zijn als u deze volgende week 

ondertekend weer wil inleveren bij de leerkracht. Ook de OPP’s die nog niet ingeleverd zijn, zien wij graag 

ondertekend weer terug. 

 

 

Ouderhulp 
 
De moeder van Jorna is klassenouder. Wanneer we ouderhulp nodig hebben in de onderbouwgroep, informeert zij 
de ouders. Zij heeft hier en groepsapp voor aangemaakt, alleen voor praktische zaken en voor ouders van de 
onderbouwgroep. Inmiddels zijn er weer nieuwe kinderen in de groep gestart. Als je als ouder ook in deze groepsapp 
wil, kun je dit bij Marijke Kraan aangeven.  
 

 

 

Morgen, vrijdag 15 maart is de school dicht i.v.m. staking! 
 

Vakantierooster schooljaar 2018-2019    
Tweede Paasdag              22-04-2019 
Meivakantie                      22-04-2019 t/m 03-05-2019   
Hemelvaart                       30-05-2019 t/m 31-05-2019   
Tweede Pinksterdag       10-06-2019   
Zomervakantie                 08-07-2019 t/m 16-08-2019  

 

Studiedagen 
Op de volgende momenten staan de studiedagen gepland: 
dinsdag 19 maart 2019 

donderdag 6 juni 2019 

vrijdag 5 juli 2019 (calamiteitendag) 
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