
 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 
 
Terwijl ik dit schrijf wordt er in de school de laatste hand gelegd aan het project. In alle klassen is er 
gewerkt rondom een boek. Wanneer u dit leest is de kijkavond geweest en heeft u kunnen zien wat 
er is gedaan. Veel enthousiaste gezichten zagen we omdat het werken dan net wat anders gaat dan 
normaal. Maar het is ook fijn dat we komende week weer gewoon aan het werk gaan en de drukte 
van het project achter ons laten.  
De komende weken mogen we toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. Een periode in het jaar waarin 
het grote wonder van Christus lijden en sterven maar ook Zijn opstanding centraal staat. We wensen 
elkaar toe dat we zelf ook steeds meer van dit grote wonder mogen ervaren en dat we dit ook 
mogen laten horen en zien aan onze kinderen.  
 
Juf Visser 
Enige tijd geleden heeft u kunnen lezen over het verlies dat juf Visser en haar gezin doormaken. Juf 
Visser is afgelopen week even op school geweest om met de kinderen te praten. Ze is weer zover 
aangesterkt dat ze in de komende tijd haar werk langzaam weer gaat oppakken.  
We wensen haar de kracht toe die nodig is om weer aan het werk te gaan.  
 
Verlof juf ten Voorde en vervanging 
Donderdag 7 april hoopt Carin ten Voorde haar laatste werkdag te hebben voordat ze met 
zwangerschapsverlof gaat. We wensen haar ook langs deze weg een goed verlof toe en hopen tzt op 
een mooi en goed bericht.  
 
Vanaf maandag 11 april tot de zomervakantie zal de vervanging van Carin ingevuld worden door 
Jasper ten Voorde. We wensen hem ook langs deze weg een goede en fijne tijd toe bij ons op school. 
Hieronder stelt hij zich kort aan u voor. 
 
Even voorstellen 
Hoi! 
 
Mijn naam is Jasper ten Voorde en ik ben vanaf 10 april op de school te vinden als nieuwe meester.  
Ik ben 20 jaar oud en kom uit Putten. Ik vind het heel leuk om met vrienden af te spreken, voetballen 
vind ik heel leuk, en ik hou er van om met een zonnetje te barbecueën. Ik heb dit jaar mijn opleiding 
onderwijsassistent vervroegd afgerond. Tot de zomervakantie zal ik op de maandag en donderdag te 
vinden zijn. Vervolgens wil ik na de vakantie verder leren en ga ik de PABO volgen. 
 
Het lijkt me leuk om jullie binnenkort in of rond de school te spreken! 
 
Met vriendelijke groet, 
Jasper ten Voorde 
 
Corona  
Wat ontzettend fijn dat er momenteel geen beperkingen meer zijn op school. We merken dat er her 
en der nog wel wat besmettingen zijn; wanneer u daar mee te maken heeft wensen we u 
beterschap! We bidden met elkaar dat we op deze manier ons onderwijs mogen blijven geven en dat 
we niet meer met beperkingen te maken krijgen.  
 



 

Project 
Na de voorjaarsvakantie is er gestart met het project. In alle groepen stond een boek centraal en we 
hebben een aantal schoolbrede activiteiten gedaan.  
Afgelopen maandag hadden we een kleedjesmarkt. Dit verliep goed; er zijn veel boeken van 
eigenaar gewisseld. We hopen dat dit er voor zorgt dat er thuis weer nieuwe boeken worden 
gelezen.  
Gisteravond was de kijkavond. Wat was het een fantastische avond. Zoveel ouders, opa’s, oma’s, 
broers, zussen en andere familie/kennissen kwamen kijken. Voor ons als team was het heel fijn om 
weer zoveel mensen binnen te ontvangen en te laten zien wat we hebben gedaan. Ook de kinderen 
in de klassen waren heel trots om te laten zien wat zij hadden gedaan.  
We willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd tijdens de kijkavond maar ook op een andere 
manier een bijdrage heeft geleverd tijdens het project heel hartelijk bedanken!  
 
Gisteravond tijdens de kijkavond was er ook de mogelijkheid om iets te eten en te drinken te kopen 
voor het goede doel. Dit heeft gisteravond het mooie bedrag van €432,87 opgeleverd. Allemaal heel 
hartelijk bedankt daarvoor! 
Komende maandag is ook nog een keer het zendingsgeld voor de Filipijnen. Na maandag hoop ik een 
apart bericht via social schools te sturen met de totale opbrengst. Voor meer informatie over de 
besteding verwijs ik nogmaals naar de site https://www.helpdefilipijnen.nl/ 
 
Er komt nog één activiteit aan. Bram Kasse (kinderboekenschrijver) zou komende maandag komen 
voor een klassenbezoek in elke groep. Helaas heeft hij corona en kan dit dus niet doorgaan. We gaan 
nog een nieuwe datum plannen. 
 
Promotiefilmpje 
In januari zou er een promotiefilmpje gemaakt worden bij ons op school. Dit kon toen niet doorgaan 
vanwege ziekte van degene die dat komt doen.  
De opname voor het filmpje zal nu gemaakt worden op woensdag 6 april. Hieronder een deel van 
het bericht wat ook in januari is gestuurd. 
 
Het filmpje zullen we op de website plaatsen en natuurlijk krijgt u het ook te zien. 
Nu is het zo dat u aan het begin van het jaar aan hebt kunnen geven in hoeverre uw kind op foto's 
etc. mag. Voor dit filmpje is het van belang dat alleen kinderen in beeld komen waarvan de ouders 
dit goed vinden. 
Het promofilmpje past wat ons betreft onder het kopje social media. Wilt u voor 6 april checken of 
het klopt wat u daar heeft ingevuld? Ja betekent dat het akkoord is dat uw kind misschien in beeld 
komt, nee betekent dat u dat niet wil. 
Dit doet u door de volgende stappen te volgen: 

• Klik onderaan op 'Administratie'. 

• Kies het kind door op de naam te klikken. 

• Klik op 'Beeldgebruikvoorkeuren': 

https://www.helpdefilipijnen.nl/


 

 
o Betekenis van de velden: 
o blauwe Ja = toestemming 
o blauwe Nee = geen toestemming 
o witte achtergrond = (nog) geen voorkeur opgegeven 

• Druk op 'Bewaar' als je klaar bent met instellen.  

• Wijzigen kan later altijd nog door de andere keuze te maken. 
 
Open ochtend 5 en 7 april  
Dinsdag 5 en donderdag 7 april zijn de open ochtenden.  
Op één van deze ochtenden bent u van harte welkom om ongeveer een half uur mee te kijken in de 
groep van uw kind(eren). U kan in principe de hele ochtend in en uit lopen; alleen tijdens de 
dagopening willen we u vragen om niet naar binnen te gaan of de klas uit te gaan.  
Meer informatie over het rooster en wat handig is om rekening mee te houden in de klas hoort u 
van de leerkracht van uw kind via social schools. 
 
Een dringend verzoek is om broertjes/zusjes thuis te laten of bij een oppas te brengen. Dit omdat dit 
veel onrust geeft; het is al een rommelige ochtend vanwege het in- en uitlopen en met name een 
jonger broertje/zusje kan voor nog meer onrust zorgen.  
Tussen 10 en half 11 staat er koffie/thee klaar in het Middelpunt.  
 
Formatie 
In school zijn we momenteel druk bezig met de formatie voor het komende schooljaar. Het is best 
lastig om met onze leerlingaantallen een goede verdeling te maken.  
Doordat we ook komend jaar nog middelen krijgen vanuit de NPO-gelden is het voor ons mogelijk 
om met een 6e groep te werken voor het komende jaar. De NPO-gelden zijn alleen nog voor het 
komende jaar dus alleen het komende jaar hebben we zoals het nu lijkt ruimte voor een 6e groep. 
Inmiddels heeft de MR ingestemd met hoe we gaan werken.  
Hoe de verdeling wordt van leerkrachten is nog niet helemaal duidelijk dus dat wordt nog gemeld. 
Waarom ik dit nu al naar u mail is dat we een vacature hebben doordat we met een 6e groep gaan 
werken. Deze vacature komt op korte termijn naar buiten en om te voorkomen dat er daardoor 
vragen komen meld ik dit alvast.  
Hieronder de verdeling van groepen voor het komende jaar.  
Groep 1, groep 2, groep 3, groep 4/5, groep 6, groep 7/8 
Kinderen die vier jaar worden in de loop van het jaar zullen instromen in groep 1.  
 
 



 

Wonderlijk gemaakt 
Vanaf 4 april zullen de lessen rondom wonderlijk gemaakt worden gegeven. Dit zijn lessen rondom 
seksuele opvoeding, het aangeven van grenzen en verschillen in geaardheid.  
Voordat de lessen starten krijgt u een ouderbrief via social schools waarin de onderwerpen staan. 
We merken dat het goed is om ook thuis over de onderwerpen door te praten want er kunnen hele 
gevoelige dingen besproken worden.  
 
Oude blokkenkast 
Bij de kleuters zijn er nieuwe blokkenkasten; dit 
betekent dat onze huidige blokkenkast niet 
meer gebruikt worden. Is er iemand die we blij 
kunnen maken met twee kasten? Zie de foto. 
Heeft u hier belang bij dan kunt u dit melden bij 
mij via social schools of de mail.  
Wie het eerst komt…  
Vanwege het weekend kan het zijn dat ik pas na 
het weekend reageer tenzij u al heel snel 
reageert.  
 
 
Agenda 

29 en 30 maart Tussentijdse schoonmaak  

5 en 7 april Open ochtenden  

Vanaf 4 april Wonderlijk gemaakt  

14 april Paasviering in de klas  

15 – 18 april Paasweekend  

19 april Eindtoets groep 8  

22 april Koningsspelen  

25 april – 6 mei Meivakantie  

 

Tot slot 

Aan het eind van deze nieuwsbrief rest mij u mede namens het team een goed weekend toe te 
wensen.  
 
Hartelijke groet, 
Colinda van Milligen 


