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Oudergesprekken 
Komende maandagmiddag, maandagavond en 

dinsdagmiddag vinden de omgekeerde 10-

minutengesprekken plaats. Tijdens deze 

gesprekken maakt u kennis met de leerkracht 

van uw kind en kunt u vertellen over uw kind: 

wat heeft het van ons nodig? Waar is het goed 

in? Wat zijn uw verwachtingen dit schooljaar? 

We hopen u allen te kunnen begroeten op de 

afgesproken tijden. We zullen u vragen zich te 

registreren en we houden ons aan de 1,5 meter 

afstand.  

 

Bibliobus 
De bibliobus rijdt gelukkig weer. Afgelopen 

vrijdag zijn we met de helft van de groepen 

geweest. Vandaag is de andere helft geweest. 

Uw kind kan dus iedere twee weken boeken 

ruilen. Dit is ingesteld door de bibliotheek in 

verband met alle coronamaatregelen. 

 

Even voorstellen: juf Tanja 
Mijn naam is Tanja Kalverla en ik ben de nieuwe juf 

voor groep 1-2. Inmiddels zijn we alweer drie weken 

naar school en heb ik het heel erg naar mijn zin. Sinds 

januari 2019 ben ik weer werkzaam in het onderwijs. 

‘Eens een juf, altijd een juf’, wordt wel eens gezegd. 

In mijn geval klopt dat vast, want als 5 jarige zei ik 

altijd: ‘Als ik later groot ben, word ik moeder, juf en 

woon ik op een boerderij!’ Wat dat betreft zijn al mijn 

wensen uitgekomen. Door alle maatregelen hebben 

we nog niet persoonlijk kennis gemaakt en daarom 

verheug ik mij op de omgekeerde 10 minuten 

gesprekken. Ik ben reuze benieuwd naar de ouders, 

verzorgers van de kinderen in mijn klas. Ik zie u dan 

graag! 

Groep 3/4 
De ouders van groep 3 en 4 zijn al op de hoogte 

gesteld: vanaf vorige week staat juf Gezien 

Hebels dit hele jaar op donderdag en 

vrijdagmorgen voor groep 3/4. Zij zal zich in de 

volgende nieuwsbrief aan u voorstellen. Welkom 

juf Gezien! 

 

Nieuws van de voorschool 
Alweer een paar weken voorbij, wat vliegt de tijd. 

In deze weken zijn er drie nieuwe kinderen op de 

groep gekomen, waar we natuurlijk ontzettend 

blij mee zijn. Eva, Margriet en Sam: ik wil jullie 

van harte welkom heten op de groep en we gaan 

er een leuke, creatieve en gezellige tijd van 

maken met z’n allen. 

Volgende week gaan we beginnen met het 

thema ‘Ik en mijn familie.’. Hierover komt nog 

meer informatie. 
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