
 

 

 

Belangrijke data: 

Week 41   Startgesprekken 

12 – 16 oktober  Herfstvakantie 

10 november  Studiedag team, alle leerlingen zijn de hele dag vrij 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
U ontvangt een extra nieuwsbrief, omdat er een aantal belangrijke zaken te melden waren. 
 
Mededelingen: 

- Vervanging: Juf Karen gaat na de herfstvakantie op ’t Kienholt beginnen. Afgelopen 
week zijn er sollicitatiegesprekken geweest voor de vacature die vrij kwam. Ook 
hebben we intern gekeken naar mogelijkheden.  

We zijn tot het volgende gekomen: 

Juf Marloes gaat vanaf de herfstvakantie in groep 8 werken op maandag, dinsdag en 
woensdag. Zij heeft veel ervaring in groep 8 en weet veel over de procedure van 
schoolverwijzing naar het Voortgezet Onderwijs. Juf Denice zal over enige tijd met 
zwangerschapsverlof gaan en daarom is het handig dat er iemand in groep 8 werkt die 
goed weet wat de werkwijze is.  

Dat betekent dat er voor de woensdag en donderdag iemand in groep 3 moest worden 
gezocht. Gelukkig hebben wij iemand gevonden. Juf Suzanne Booij komt na de 
herfstvakantie bij ons werken in deze groep. Welkom juf Suzanne! 

- De trotsmappen worden weer meegegeven voor de herfstvakantie.  

 
Startgesprekken 
 
Deze week vinden de gesprekken met u plaats. Wilt u denken aan de RIVM richtlijnen?  
 
Wij gaan ervan uit dat u 1,5 meter afstand houdt met elkaar. In alle klassen staat ook 
desinfectiegel klaar om even op de handen te doen. 

 
Na de herfstvakantie vinden de gesprekken in groep 8 plaats. Juf Rika of juf Nicolet zal 
aansluiten. Zo proberen we voor zoveel mogelijk continuïteit te zorgen tijdens de gesprekken 
in groep 8.  
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Fotograaf 
 
De fotograaf is inmiddels bij ons op school geweest. De 
kinderen zijn er prachtig opgekomen.  
Binnenkort ontvangt u meer info over hoe u de foto’s kunt 
bestellen. 
 

Ingekomen stukken: 

- De Kinderboekenweek is begonnen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alle kinderen hebben ook een boekje meegekregen over oktobermaand = 

kindermaand. Hierin staan allerlei leuke tips om te ondernemen! 

 Kijk snel op; www.kunstencultuur.nl 

 

 

 
 

Volgende week is het herfstvakantie 
 
 

Heel veel plezier toegewenst! 
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