
 

Beste ouders en leerlingen, 
 
Aan een veelbewogen schooljaar is een eind gekomen.  
- Een jaar waarin we met een sluiting van de scholen te maken kregen. Iets wat we nooit hadden 
kunnen denken.  
- Een jaar waarin er veel geleerd is op school zowel op rekenen en lezen als ook op sociaal gebied.  
- Een jaar waarin we elke dag met de kinderen in gesprek mochten over onze God. Wat is het mooi 
om daarover een gesprek te voeren en te ervaren dat geloven als een kind zo onbevangen is. Iets 
waar wij als volwassenen nog wat van kunnen leren.  
- Een jaar waarin leerkrachten kwamen en weer gingen; er is wel het één en ander gewisseld. 
- Een jaar waarin we ook afscheid hebben genomen van een aantal kinderen.  
- Een jaar waarin we niet alleen afscheid namen van kinderen maar ook weer nieuwe kinderen 
mochten verwelkomen.  
 
Kortom een jaar waarin er veel gebeurd is. Mede namens het team wil ik iedereen heel hartelijk 
bedanken voor de inzet in het afgelopen jaar.  
Vandaag begint de vakantie en over een aantal weken hopen we met een nieuwe schooljaar te 
beginnen. Ik wens u een goede vakantie en hoop iedereen in gezondheid weer terug te zien.  
 

 



 

Afscheid groep 8 
Afgelopen maandag hebben we afscheid genomen van onze 
leerlingen van groep 8. ’s Middags is de musical opgevoerd voor alle 
kinderen van school. ’s Avonds is er een afscheid met musical 
geweest voor de ouders. Het was dit jaar anders dan anders maar 
desondanks kunnen we terugkijken op een heel mooi afscheid. Lars, 
Justin, Janick, Sarah, Romy, Britt, Teun, Rens, Lotte, Rachel en Allard 
we wensen jullie ook langs deze weg Gods zegen toe voor de 
toekomst.  
 
Op de foto naast dit stukje staat een stoeptegel die bij de voordeur 
is geplaatst. Een herinnering aan deze groep.  
 
Afscheid Lieke van Egteren 
Niet alleen de kinderen van groep 8 nemen afscheid. We nemen ook afscheid van Lieke van Egteren. 
Lieke gaat na de vakantie in Elspeet naar school. Een moeilijke keus maar omdat in de toekomst 
verhuisd gaat worden is nu de beslissing genomen om alvast daar naar school te gaan. We wensen 
Lieke samen met haar familie ook Gods zegen toe in Elspeet.  
 
Afscheid meester Kleijer 
In de achterliggende week heeft Marein Kleijer zijn Lio-stage afgerond. Inmiddels heeft hij zijn 
diploma behaald. Van harte gefeliciteerd daarmee! 
We hopen dat Marein snel een baan vindt in het onderwijs. We wensen hem ook langs deze weg 
Gods zegen toe.  
 
Zwangerschap juf Borghuis 
Inmiddels weten bijna alle ouders dat Hilde Borghuis zwanger is. Zij hoopt samen met haar man en 
kinderen in november een derde kindje te ontvangen. We wensen je een goede zwangerschap toe.  
 
Vervanging Hilde 
Hilde zal vanaf de herfstvakantie met zwangerschapsverlof gaan. Dit duurt nog even maar toch zijn 
we al bezig geweest met de vervanging.  
Na de vakantie start een lio-stagiaire bij ons op school. Zij zal haar stage in groep 5/6 gaan doen op 
maandag, dinsdag en woensdag. Haar naam is Mariëlle Bik; hieronder stelt zij zich voor.  
Mariëlle zal aan het begin van het jaar samen met Hilde de groep 
opstarten. Na de herfstvakantie zal zij dan het verlof voor haar rekening 
nemen. Op donderdag en vrijdag staat juf Willeke Ansink voor de groep. 
Wanneer het allemaal goed verloopt zal Mariëlle het volledige verlof van 
Hilde invullen dus ook na haar stage.  
 
Even voorstellen: Mariëlle Bik 
Hallo allemaal! Ik wil me graag even voorstellen. Ik ben Mariëlle Bik. 
Vanaf september ga ik afstuderen en dat doe ik bij jullie op school. Ik ben 
22 jaar en woon in Beekbergen. In mijn vrije tijd houd ik ervan om met 
vrienden af te spreken en ik vind het leuk om te reizen. Na de vakantie zul 
je me op maandag, dinsdag en woensdag vinden in groep 5/6. Voor nu 
een fijne vakantie en graag tot dan! 



 

 
Overblijven 
Na de vakantie gaan we weer werken in het oude rooster. Dit betekent dat de kinderen tussen de 
middag weer thuis eten. Ook het overblijven zal dan weer geregeld worden. Voor het overblijven 
wordt er nog gezocht naar ouders die willen helpen bij het overblijven.  
Als er voldoende ouders zijn bent u één keer in de 4 weken aan de beurt en is het de bedoeling dat u 
van 12.00 uur tot 12.45 uur met de kinderen eet en daarna met ze naar buiten gaat. In principe bent 
u met twee ouders bij het overblijven.  
Wilt u helpen bij het overblijven dan kunt u dit melden bij onze overblijfouders: Ariëtte van de Steeg 
en Tjarda Becker.  
 
Langs deze weg willen wij als team Ariëtte en Tjarda heel hartelijk bedanken voor hun inzet als 
coördinator van het overblijven.  
Ook de ouders die hebben geholpen afgelopen jaar hartelijk bedankt.  
 
Rooster 
In de achterliggende tijd hebben we gewerkt met een continurooster vanwege corona. Een paar 
ouders hebben bij de MR aangegeven dit fijn te vinden. In de laatst gehouden MR-vergadering is 
hierover gesproken.  
Sinds augustus 2019 werken we met het Hoorns model. Omdat we dit nog maar een half jaar echt 
hebben gebruikt is met directie en MR besloten om hier nu mee te blijven werken en in het 
voorjaar/zomer 2021 dit model te evalueren en te kijken of we opnieuw moeten gaan inventariseren 
wat er leeft onder de ouders en onder personeel.  
 
Schoonmaak school 
Door corona kon de schoonmaak niet op de gebruikelijke manier doorgaan. Het is uitgesmeerd over 
meerdere momenten. Alle ouders die hebben geholpen heel hartelijk bedankt! 
We werken inmiddels in een schone school door uw hulp.  
 
Zendingsgeld 
In de achterliggende weken is er zendingsgeld meegenomen voor een zendingsproject van de GZB. 
Wij zijn blij dat wij €247,65 hebben mogen overmaken naar de GZB voor de actie ‘Kenia: extra 
klaslokalen voor kinderen in een sloppenwijk Kawangware’. 
Allemaal heel hartelijk bedankt. 
Wilt u meer weten over dit project: https://www.gzb.nl/over-gzb/projecten-
werkvelden/project/?id=401 
 
Bereikbaarheid vakantie 

In de vakantie zijn wij in noodgevallen bereikbaar op het volgende mobiele nummer: 06-44695608 

(nummer van Colinda van Milligen).  

De mail zal af en toe ook gelezen worden maar niet dagelijks. Reacties op mailtjes zullen wanneer 

het niet urgent is misschien wat langer op zich laten wachten.  

 

 

 

 

https://www.gzb.nl/over-gzb/projecten-werkvelden/project/?id=401
https://www.gzb.nl/over-gzb/projecten-werkvelden/project/?id=401


 

Schoolplein in de vakantie 

Wilt u in de vakantie ook het schoolplein in de gaten houden? Bij verdachte situaties kunt u de 

wijkagent inschakelen.  

Bij kleine punten mag u ons mailen en bij urgentie bellen (zie bovenstaand nummer). 

 

Voor nu nogmaals een goede vakantie en tot ziens! 

 

Hartelijke groet, 

Colinda van Milligen 

 

Overige berichten 

 
 

Welkom bij Christelijke Kinderopvang 
BijdeHandjes! 

We hebben ruimte om nieuwe kinderen te verwelkomen op alle soorten Kinderopvang in Garderen bij BijdeHandjes. 

Wij hebben diverse varianten van kinderopvang voor kinderen in leeftijd van 0-13 jaar vanuit onze christelijke 

waarden en normen en geven hier op verschillende manieren invulling aan. 

   

 
 

BijdeHandjes voelt als een tweede thuis! Waar jouw kind in een veilige en liefdevolle omgeving, met veel 

persoonlijke aandacht en liefde, alle ruimte krijgt om zichzelf te zijn. We stimuleren jouw kind om uitdagingen aan te 

gaan en zichzelf te ontwikkelen. Samen met onze pedagogisch medewerkers organiseren we gedurende het jaar 

allerlei activiteiten waarbij kinderen gestimuleerd worden om hun eigen talenten te ontdekken.  

 

Heeft u interesse of wilt u een keertje geheel vrijblijvend komen kijken? U en uw kind(eren) zijn van harte welkom!  

Mail of bel voor meer informatie naar jantine@bijdehandjes.info of bel 0342 44 03 10 
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