
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beste ouders en verzorgers, 

We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad in deze zomer met twee 

hittegolven. Fijn dat de temperatuur nu goed is om aan 

de slag te gaan. 

 

Voor de vakantie hebben we u op de hoogte gebracht 

over Haley Meester (peuteropvang). Gelukkig slaan de 

behandelingen aan en we hopen dat verdere chemo 

behandelingen ook goed zullen verlopen. 

 

Groen Schoolplein 
In de 6 weken zomervakantie hebben we een start 

gemaakt met ons groene schoolplein. Deze herfst 

wordt de beplanting verder afgerond. Momenteel kan 

er nog niet op het gras worden gelopen, maar we hopen dat dit snel wel zal 

kunnen. Komende maand gaat de gemeente aan de slag met het park aan de 

voorkant van de school, zodat we dat ook functioneel kunnen gaan inzetten.   

Zo’n nieuw schoolplein kost natuurlijk veel geld (€60.000). Veel konden we betalen 

uit de renovatiegelden en subsidies van o.a. de provincie. Helaas is er nog een te 

kort, daarvoor zijn we opzoek naar sponsoren. Daarnaast gaan we op 4 oktober een 

sponsorloop met de leerlingen organiseren.  

Met het nieuwe schoolplein zijn de fietsenrekken op het plein weggehaald. De 

fietsen van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 moeten nu voor de school worden 

gezet. Er komen nog fietsenrekken. 
 

Personele zaken 
We verwelkomen vandaag drie nieuwe medewerkers op school. Marianne Bosma is 

de nieuwe leerkracht voor groep 5 van maandag t/m woensdag. Judith Hop en 

Femke Sanders zijn de nieuwe (LIO) leerkrachten in resp.  groep 6b en 8a. We hopen 

dat ze snel kunnen wennen. 

  

In de vakantie ( 30 juli) is juf Joyce bevallen van een zoon: Guus. Mees en Thijs zijn 

beretrots op hun broertje. Moeder, vader en zoon maken het goed. 

 

 



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

Op 20 augustus is Dries van den Brink overleden. Zij was een lange tijd onze 

schoonmaakster. De school was voor haar erg belangrijk en zij ook voor ons. We 

hebben dinsdag 27 augustus afscheid van haar genomen.   

 

Binnen onze school hebben we een managementteam.  

De namen zijn misschien al bekend, maar nu ook de gezichten erbij. 

Van links naar rechts: 

Marion Kruitbosch: 

Bovenbouwcoördinator (groep 5 t/m 8) 

Anja Verhoef: Intern Begeleider 

bovenbouw (groep 5 t/m 8) 

Ben Hiemstra: Directeur  

Linda Geurts: Intern Begeleider 

onderbouw (groep 1 t/m 4) 

Marja van Roekel: Onderbouwcoördinator (groep 1 t/m 4), coördinator 

peuteropvang en BSO  

 

Lerarentekort 
 
U heeft ongetwijfeld in het nieuws berichten  gelezen of gehoord over het enorme 

lerarentekort in Nederland. Wij zijn blij dat wij momenteel alle groepen goed hebben 

kunnen bezetten, maar we houden ons hart vast bij ziekte. Daarnaast zoeken we 

nog vervanging voor onze zwangere collega’s en de startgroep die we het voorjaar 

gaan opstarten. Nogmaals doen we een verzoek aan ouders met een 

onderwijsbevoegdheid om zich voor invalwerk te melden bij Ben Hiemstra. 

Waarschijnlijk zullen we er dit jaar niet aan kunnen ontkomen om in uitzonderlijke 

gevallen groepen te gaan verdelen of naar huis te sturen. Hierover zullen we u tijdig 

informeren.  

 

Continurooster 
Vanaf vandaag draaien we het continurooster. De nieuwe schooltijden zijn als volgt: 

 

Maandags: 08.30 – 14.30 uur  
Dinsdags:  08.30 – 14.30 uur 

Woensdags:  08.30 – 12.30 uur (leerlingen van de groepen 1 hebben vrij) 

Donderdags: 08.30 – 14.30 uur 

Vrijdags:  08.30 – 14.30 uur (leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 zijn vanaf 12 uur 

vrij) 

               
 
 
                 



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

Welkom Nieuwe leerlingen 
 
Graag willen we de volgende nieuwe leerlingen bij ONS op school verwelkomen: 

In groep 1: Fayiz Benali, Sam Blom, Stef Bouwman, Jinthe van den Brink, Lynn Bruijn, 

Vince van de Bunt, Daan Groen, Naomi Janssen, Eline Kamans, Senn van der Lee, Bo 

Smink en Olivier Zemerink. In groep 1/2 a: Mees Doppenberg. In groep 1/2 b: Niek 

Doppenberg, Liam en Joël Mulder. In groep 3a Jaro Schuurman, in groep 3b Luuk 

Doorpenberg, in groep 6b Noor Peek en in groep 7b Laura Klein Kranenbarg. 

Wij hopen dat ze allemaal snel gewend zullen zijn. 

 
 

Korte mededelingen 
 

 In tegenstelling tot wat er in het laatste ONS-nieuws stond zijn de tijden van 

de info- en ontmoetingsavond van volgende week een veranderd (zie agenda 

hieronder). 

 Voor de vakantie kwamen er vragen over het koel houden van het 

lunchpakket. Bij navraag op scholen met een continurooster werden we 

geattendeerd op een koelbox/broodtrommel met een koelelement. U kunt 

die o.a. via internet bestellen. Een voorbeeld hiervan treft u aan in de keuken 

van het personeel. 

 Een verzoek aan de luizenmoeders van vorig schooljaar om de groep deze 

week nog éénmaal te controleren op hoofdluis 

 Helaas is Angela Muis van het gebiedsteam en het inloopspreekuur afwezig 

vanwege de ziekte van Weil. Eind deze maand zal zij vervangen worden door 

Emmy Ramaker. 

 
 

 

Agenda 
Vrijdag 4 september: 8.30 uur Koffie inloop 

Maandag 9 september:  Informatie- en ontmoetingsavond  

Groep 6 t/m 8: 19:00 - 19:45 uur  

Groep 1 t/m 5: 20:00 - 20:45 uur 

Dinsdag 17 september:  Schaaklessen in de groepen 5 en 6 

Dinsdag 17 september: MR-vergadering 

 
 


