
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari. De achterliggende weken stonden vooral in het teken van veel toetsen, 
observeren, het invullen van rapporten, het voeren van gesprekken, etc. Veel contactmomenten van ons als team met u 
als ouder maar ook met de leerling. Waardevolle contacten die ons helpen om het beste onderwijs te geven.  
De voorjaarvakantie staat voor de deur. Een week waarin de leerlingen maar ook wij mogen uitrusten van het werk. We 
wensen iedereen een heel goede vakantie en hopen iedereen na de vakantie gezond weer op school te zien.  
 
Team 
Binnen het team zijn er een aantal nieuwe gezichten en wetenswaardigheden te melden.  
Marein Kleijer 
Op 3 februari is Marein met zijn lio-stage in groep 7 begonnen. In diezelfde week is onverwacht zijn broer overleden. We 
wensen Marein en familie Gods troost en sterkte toe in deze moeilijke tijd.  
 
Hilde Looijen 
Hilde heeft in de achterliggende periode het zwangerschapsverlof van Herma Nijkamp vervuld. Het verlof eindigt op 6 
maart en dus zal Hilde dan ook afscheid van ons nemen. We willen haar heel hartelijk bedanken voor haar inzet bij ons 
op school en wensen haar Gods zegen toe in haar verdere leven.  
 
Inelies Kamstra 
Herma Nijkamp zal tot de meivakantie nog een deel ouderschapsverlof opnemen. De vervanging hiervan kan niet door 
Hilde gebeuren omdat zij alweer naar een andere school gaat. Gelukkig hebben we Inelies Kamstra bereid gevonden om 
het verlof in te vullen. Zij zal op maandag en dinsdag in groep 1/2 het werk oppakken. We wensen haar een fijne tijd toe 
bij ons op school.  
 
Stijn van de Brug 
Op 10 februari is Stijn van de Brug gestart met zijn stageperiode voor onderwijsassistent. Hij zit in het laatste jaar van de 
opleiding en komt van dinsdag tot en met vrijdag bij ons zijn stage invullen. Op de maandag zal hij er soms ook zijn. 
Verderop in deze nieuwsbrief stelt hij zich aan u voor. Stijn we wensen jou ook een fijne tijd toe bij ons op school.  
 
Thijs Bronkhorst 
Thijs komt na de voorjaarsvakantie op de woensdagen bij ons een maatschappelijke stage invullen. Hij zal deels met onze 
conciërge (Harold Doppenberg) meelopen en deels in de klassen helpen. We wensen hem een fijne tijd toe. 
 
Eten en drinken 
We merken dat in een aantal groepen sommige kinderen veel eten en drinken mee naar school nemen. Met name in de 
onderbouw is het zo veel dat kinderen het niet op krijgen maar soms wel denken dat het op moet van hun 
vader/moeder. We willen u daarom vragen om niet te veel mee te geven maar genoeg voor uw kind om de ochtend mee 
door te komen.  
Ook zouden we het mooi vinden wanneer u gezond eten en drinken meegeeft. Natuurlijk begrijpen we dat een koekje of 
snoepje af en toe ook kan. Wilt u helpen om daar een balans in te vinden?  
 
Regenlaarzen in de school 
We merken steeds vaker dat leerlingen met regenlaarzen op school komen. Wanneer leerlingen veel lopen met de 
laarzen merken we dat ze niet altijd stevig kunnen lopen. De meeste regenlaarzen geven te weinig steun aan de enkels 
van de leerlingen. Vanaf de voorjaarsvakantie zullen we de leerlingen daarom deze laarzen laten uitdoen en bij de 
kapstok neer laten zetten. Natuurlijk mag u dan een paar sokken of pantoffels meegeven zodat de leerlingen toch iets 
aan hun voeten hebben wanneer ze dat willen.  
 
Maandviering 
Op maandag 2 maart hebben we onze volgende maandviering. Deze start om 13.00 uur. Iedereen is van harte welkom!  
 
 
 



 

 
Voorstellen Stijn van de Brug 
Hallo allemaal, 
 
Ik ben Stijn en ik doe de opleiding onderwijsassistent op het Hoornbeeck in Apeldoorn.  
Ik ben 19 jaar oud en ik kom uit Garderen. Ik loop stage in groep 5/6 en ik ga mijn best doen om 
een leuke meester te worden, maar dat komt vast goed met deze leuke klas! Verder heb ik een 
helpende taak in de hele school dus je ziet me vast wel een keertje lopen. 
Ik heb erg zin in de aankomende 20 weken dat ik hier op school stage loop en ik hoop dat het een 
leuke tijd gaat worden! 
 
Groetjes meester Van de Brug 
 
Koningsspelen 
Een tijd geleden heeft u een mail gehad waarbij we vroegen om mensen die een sport willen aanbieden bij de 
koningsspelen. We hebben twee aanbiedingen gehad. Zijn er nog meer ouders, familieleden, andere bekenden die 
misschien tijdens de koningsspelen een onderdeel willen verzorgen? Dan horen we dat graag. Na de voorjaarsvakantie 
willen we dit gaan indelen.  
 
Ouderavond 
Komt u ook bij de ouderavond? We willen u vragen om u uiterlijk 4 maart op te geven voor deze avond. Alvast bedankt.  
 
 

 
 

 
 

Mede namens het team wens ik u een goed weekend en een heel fijne vakantie! 

Hartelijke groet, Colinda van Milligen 

 

 

 

 



 

 

 

Extra berichten 

Kies bewust: minder afval dankzij minimaliseren! 
Omdat in maart 2020 de grijze container (bijna) uit Uddel verdwijnt, wil de Koningin Wilhelmina Hof een thema-avond 
organiseren op D.V. 3 maart 2020 over hoe om te gaan met (rest)afval. Hiervoor is Gera van den Berg uit Hierden van Op 
Orde! uitgenodigd. Zij heeft veel praktische tips over het minimaliseren van afval. 
Interessante en interactieve lezing voor jong en oud. Allen hartelijk welkom! 
 
Tevens hoopt Ellen Roza (Adviseur afval en circulariteit van de gemeente Apeldoorn) deze avond ons ook van 
(praktische) informatie te voorzien. 
 
Datum: D.V. dinsdag 3 maart 2020 
Locatie: Koningin Wilhelmina Hof, Essenkamp 35 in Uddel 
Inloop: 19.00 uur 
Aanvang lezing: 19.30 uur 
 
Graag willen wij, bij voldoende belangstelling, een vervolgavond organiseren voor mensen uit het dorp die zelf al dingen 
doen en tips voor anderen hebben, zodat je van elkaar kunt leren. 

 


