
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
De maand januari zit er al weer bijna op. Het was een enerverende maand op school. We zijn het jaar gestart met twee 
zieke collega’s en ook heel wat leerlingen zijn in de achterliggende weken ziek geweest. We zijn blij dat de meesten weer 
voldoende hersteld zijn.  
In de klassen is in de afgelopen maand veel aandacht geweest voor de middentoetsen van Cito en allerlei observaties. 
Een drukke periode voor leerkrachten en leerlingen. We hopen dat iedere leerling heeft kunnen laten zien wat hij of zij 
kan en dat daardoor de leerkrachten kunnen zien waar de leerling staat zodat zij daar weer verder kunnen met hun werk.  
Op schoolniveau kregen we de inspecteur op bezoek wat voor spanning zorgde maar waarbij we ook dankbaar zijn dat 
we hebben mogen laten zien wat wij doen en hoe wij het doen. We zijn blij dat de inspecteur dit ook zag en dat we met 
een paar aandachtspunten ons onderwijs mogen blijven ontwikkelen zoals we dat nu doen.  
 
Team 
Dit jaar begon met ziekte bij Gerdien Visser en bij Gerdien van Rees. Gelukkig gaat het met Gerdien Visser weer goed en 
kon zij haar werk weer snel oppakken. Bij Gerdien van Rees zijn er nog wel veel zorgen. Het herstel verloopt niet zoals zij 
graag zou willen. We wensen Gerdien heel veel sterkte toe en hopen dat er snel duidelijkheid voor haar komt.  
 
Vanaf komende maandag gaat er een Lio-stagiair bij ons op school aan het werk. Marein Kleijer zal zijn stage in groep 7 
komen doen. Op maandag, dinsdag en woensdag zal groep 7/8 daarom gesplitst zijn en zal Marein Kleijer groep 7 voor 
zijn rekening nemen en Marijn van der Beek groep 8. Op donderdag en vrijdag zit de groep weer bij elkaar.  
 
Jubileum juf Roskam 
Zaterdag 1 februari werkt juf Roskam 12,5 jaar in het onderwijs. Vandaag hebben we in haar 
klas daar een beetje aandacht aan besteed. Carolien van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal.  
Alle kinderen uit haar klas hebben een mooie bloem gemaakt en dit is een mooie bos 
geworden waar de juf flink van kan genieten.  
 
 
Inschrijfavond 
Donderdagavond 13 februari is de inschrijfavond nieuwe leerlingen. Kent u ouders die nog op zoek zijn naar een school 
wilt u dit dan doorgeven? De avond begint om 19.30 uur en vanaf 19.15 uur is de inloop.  
Deze avond zullen we informatie over de school geven en hoe wij het onderwijs vormgeven.  
 
Ouderavond 
De datum van de ouderavond wordt verzet naar 12 maart. De datum die er stond was niet mogelijk voor de spreker en 
we begrepen ook dat er al een avond in de kerk is waardoor we mensen zouden missen.  
We nodigen u daarom van harte uit voor de ouderavond op 12 maart. Het onderwerp van de avond zal zijn ‘mijn kind en 
(sociale) media’. Meer informatie hierover volgt nog. Wilt u de datum alvast reserveren in uw agenda? 
 
Even voorstellen: Marein Kleijer 
Hallo, 
 
Mijn naam is Marein Kleijer. Ik ben 23 jaar oud en woon in Elspeet. Ik studeer pabo aan 
Hogeschool Viaa te Zwolle en zit op het moment in mijn laatste jaar van de opleiding. Voor mijn 
laatste jaar moet ik een LIO-stage lopen. Dit houdt in dat ik op de maandag, dinsdag en woensdag 
zoveel mogelijk zelfstandig voor de klas sta. Martine ter Morsche zal mij tijdens deze stage 
begeleiden. In mijn vrije tijd ben ik actief bij het Elspeets Fanfarekorps, waar ik tenor saxofoon 
speel. Ik kijk er erg naar uit om mijn LIO-stage te mogen doen in groep 7 van De Prins Willem 
Alexanderschool. 
 
 
 
 
 



 

Studiedagen 
Vrijdag 7 en maandag 10 februari zijn de leerlingen vrij en gaan wij aan de studie. Deze dag zullen we met elkaar in 
gesprek gaan over ons onderwijs; wat willen we nu, waar willen we naar toe. Kort gezegd: een visie verwoorden zodat 
we gerichte keuzes kunnen maken.  
Verder zullen we deze dagen ook tijd hebben om te werken aan onze administratie en andere lopende zaken die 
besproken moeten worden.  
 
Maandviering 
De afgelopen maandviering was niet goed gecommuniceerd. Daarom hierbij alvast de datum voor de eerstvolgende 
viering. Dat is maandag 2 maart om 13.00 uur.  
 
Pokémon kaartjes 
Al een tijdje zien we een aantal leerlingen (het worden er meer) met Pokémon kaartjes. Deze kaartjes zorgen voor veel 
overlast in verschillende groepen en daarom hebben wij afgesproken dat met ingang van komende maandag deze 
kaartjes niet meer op school mogen zijn. Ook hebben we onze twijfel qua identiteit met deze kaartjes en dat speelt ook 
zeker mee in onze overweging.  
 
Mede namens het team  wens ik u een goed weekend.   

Hartelijke groet, Colinda van Milligen

 
 


