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NAAR SCHOOL / NAAR HUIS  

De loopbrug is weer open voor schooltijd en na schooltijd. 

U kunt uw kind (wanneer u met de auto komt) aan de 

Rubenslaan afzetten. Uw kind kan via de brug het 

schoolterrein op. De ingang bij het Rembrandtpark is 

alleen bedoeld voor fietsers en wandelaars. Aan deze 

kant wordt er niet geparkeerd of kunt u uw kind niet 

afzetten. Mocht u het vergeten, dan zullen we u hier aan 

helpen herinneren. Op deze manier blijft het veilig en 

overzichtelijk voor ons allemaal. 

Directie:  

Na zes weken vrije tijd en een hele lege school, is er 

gelukkig iets veranderd. De vakantieweken zijn voorbij. De 

school vult zich weer met leerlingen die we al kennen en 

een heleboel nieuwe leerlingen die hun weg nog moeten 

gaan vinden. Wij hebben er zin in! 

2019-2020 : een heel nieuw schooljaar wat voor ons ligt... 

Hoe zal het eruit gaan zien? Er staat van alles op de 

planning. We gaan weer veel leren en veel meemaken. Er 

staan ook alweer veel feesten en activiteiten op de rol... 

Maar het zijn de leerlingen (met daarachter hun ouders) 

en de leerkrachten die het komende schooljaar bijzonder 

zullen maken!!!  We zullen plezier hebben en soms ook 

moeite met dingen... We zullen vrienden maken en soms 

ook ruzie maken... Maar bovenal zal elk kind nieuwe 

kansen krijgen, om zich als mensenkind verder te 

kunnen ontwikkelen naar eigen mogelijkheden.  
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       Augustus  

06-08: meneer Geert 

09-08: Mike 

10-08: Laurens 

11-08: Erkam 

13-08: Abubakar en Sem 

18-08: Silvano 

19-08: Dylan, Mike en Lizzy 

26-08: Przemek 

 

 

      September  

02-09: Michiel, Hanan en  

Juf Annerieke 

04-09: Maik en Juf Anne  

05-09: Sven en Benjamin 

07-09: Matthijs 

11-09: Bo 

15-09: Genevieve en Timo 

17-09: Arda 

18-09: Jaslin en Samuel 

19-09: Bram 

20-09: Jadyn 

23-09: Tim, Janthe en Evaluna 

24-09: Nick  

26-09: Delano 

29-09: Ylvie 
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  Wist u dat? 

• We na zes heerlijke 

vakantieweken al weer een 

paar fijne schooldagen hebben 

gehad.  

• We dit schooljaar zijn begonnen 

met veel nieuwe collega’s en 

nieuwe leerlingen en we dat 

ontzettend leuk en gezellig 

vinden?  

• De schoolfotograaf al langs is 

geweest om de teamfoto te 

maken? 

• We post via de mail versturen? 

Mocht uw adres veranderd zijn, 

geef dat dan even aan ons 

door. Dit geldt ook voor 

telefoonnummers die veranderd 

zijn.  

• U via de mail onze 

schoolkalender heeft 

ontvangen? 

• Dat we 11 september informatie 

avond hebben voor de klassen 

MBa t/m SVb en het heel 

belangrijk is dat u daar heen 

komt? 

• De informatieavond voor de drie 

onderbouwklassen al op 20 

augustus is geweest? 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

     

AGENDA augustus & september  

• U ontvangt een dezer dagen een factuur in 

verband met de betaling van het schoolkamp.  

• Dinsdag 3 september 19:30 uur: MR vergadering.  

• Donderdag 5 september: studiedag, dus alle 

leerlingen vrij!  

• Vrijdag 6 september: schoolfotograaf. 

• Woensdag 11 september 18:45 – 20:30 uur: 

algemene informatieavond voor alle ouders / 

verzorgers van onze leerlingen vanaf 

middenbouw a. 

• Woensdag 11 september: informatie avond.  

• Vrijdag 13 september: nieuwsflits 2 via ParnasSys 

in jullie mailbox.  

 

VERLOFAANVRAGEN  
Mocht uw kind naar de dokter / de fysiotherapeut of 

een andere specialist moeten, dan kunt u bij de 

schooladministratie een verlofbrief halen en deze 

invullen. Dit geldt ook wanneer uw kind een onderzoek 

heeft of bijvoorbeeld is uitgenodigd voor een bruiloft. 

Zorg dat de uitnodiging of de oproepkaart bij de 

verlofaanvraag zit. De directie beoordeelt dan of we 

akkoord gaan met de aanvraag. Het invullen van de 

brief betekent dus niet automatisch dat uw kind naar de 

afspraak kan.  

Momenteel is de administratie niet bezet, in verband 

met vertrek van Juf Cisca naar een andere school. U 

kunt voorlopig een verlofbrief via de groepsleerkracht 

verkrijgen. Wilt u meer weten, loop even binnen of bel 

ons even. 
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Verdeling leerkrachten & ondersteuners schooljaar 2019-2020  

Groep Leerkracht(en) Onderwijsassistent 

OB A Juf Esther, soms komt juf Ilona een extra dagdeel Juf Noortje 

OB B Juf Claudia en juf Bertine Juf Noortje 

OB C Juf Sanne Juf Noortje  

MB A Juf Kim en juf Maartje (nieuw) Juf Angelique 

MB B Meneer Geert Juf Angelique 

MB C Juf Maartje (nieuw) en juf Marieke Juf Angelique 

MB D Juf Eva Juf Isa 

BB A Meneer Arco Juf Isa 

BB B Juf Maartje en juf Anne Juf Isa 

BB C Juf Elma en juf Heidi Juf Dewi 

SV A Juf Barbara Juf Dewi 

SV B Juf Bianca en juf Ilona Juf Dewi 

Taallokaal 

Waalwijk 

Juf Mayke en juf Noortje  

 

Wat?  Wie?  

Conciërge Meneer Theo 

Logopedie Juf Inez en Juf Lisanne 

Intern begeleider Juf Anne en juf Diana 

Orthopedagoog Meneer Stefan 

GZ-psycholoog Juf Daphne 

Schoolmaatschappelijk 

werker 

Juf Carin 

Vakleerkracht 

handvaardigheid 

Juf Marjolein 

Vakleerkracht gym Meneer Jan 

Directie Juf Annerieke en Juf Laura  

 


