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Prijsvraag 

Het lokaal naast groep 7-8 wordt elke dag  

gebruikt voor veel verschillende activiteiten. Zo 

krijgen de studenten van het Drenthe College 

er les en werken de onderwijsassistenten er 

met groepjes kinderen. Toch wordt het nog 

steeds het “lege lokaal” genoemd. Dat willen 

we graag veranderen. Daarom vragen we 

iedereen om mee te denken over een leuke 

naam voor dit lokaal. De bedenker van de 

naam die gekozen wordt krijgt een prijs. 

Briefjes met de naam voor het lokaal en je 

eigen naam mag je in de brievenbus op de 

balie gooien. Succes! 

Informatieavond groep 8  

Dinsdag 2 oktober is er, voor de 

ouders/verzorgers van groep 8, een 

informatieavond over het voortgezet onderwijs. 

De avond begint om 19 uur. 

Taal voor Thuis 

Bij deze mail vindt u, in de bijlage, ook een 

brief over “Taal voor Thuis"” een nieuw project 

voor ouders. Het is een gratis cursus voor 

ouders die meer willen leren over waar hun 

kind mee bezig is op school. De cursus wordt, 

onder schooltijd, op onze school gegeven 

 

Bijdrage schoolfonds en 

schoolreis 

Vandaag krijgen de kinderen een brief mee met 

informatie over de betaling van het schoolfonds 

en de bijdrage voor de schoolreis. 

Nieuwe collega’s 
Dit schooljaar hebben we nieuwe collega’s 

mogen begroeten. Zij stellen zich aan u voor. 

 Kelly von der Weide 

Mijn naam is Kelly von der Weide. Ik sta van 

maandag tot en met vrijdag voor groep 1/2. 

Komend jaar volg ik de opleiding Interne 

Cultuur Coördinator en zal ik mij bezighouden 

met het cultuuraanbod op school. Hiervoor heb 

ik gewerkt op de Bascule in Nieuw-Amsterdam, 

waar ik ook de kleuters les gaf. Mijn vrije tijd 

breng ik graag door met familie en vrienden. 

Verder vind ik het leuk om muziek te luisteren 

en boeken te lezen. Sinds kort ben ik begonnen 

met gitaar spelen. Liedjes spelen is nog 

moeilijk, maar zodra dit lukt zal ik mijn gitaar 

eens meenemen naar school.  Mocht je eens 

willen kennis maken spreek me dan gerust 

eens aan. Ik kijk er naar uit om er samen met 

de leerlingen een geweldig en leerzaam jaar 

van te maken!  

 

  Anouk Brakels 
Mijn naam is Anouk Brakels. Ik ben 18 jaar en 

ik ben na de zomervakantie begonnen als 

onderwijsassistent. Ik begeleid groepjes 

leerlingen bij het lezen, en daarnaast bied ik 

ondersteuning bij groep 5 en 6. Ik ben 

aanwezig op de maandag en de dinsdag. 
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 Chantal Lippold 

Mijn naam is Chantal Lippold-Joling. Ik ben 23 

jaar en ben in 2015 afgestudeerd als 

onderwijsassistent. Ik heb hierna veel in 

kinderdagverblijven en op BSO locaties 

gewerkt. Daarnaast heb ik ook op verschillende 

scholen als onderwijsassistent gewerkt. In mijn 

vrije tijd dans, zing en skeeler ik veel. Ook 

breng ik veel tijd door met vrienden en familie. 

Ik ben getrouwd met Remon en wij wonen in 

Nieuw-Dordrecht. Ik ben een erg leergierig 

iemand en heb ik ook verschillende cursussen 

behaald. Mijn intentie is dan ook om nog een 

PABO opleiding te gaan volgen. 

 

Nieuwtjes uit de voorschool 
 

We zijn weer begonnen met een nieuw project 

“Wat heb ik aan”. 

Dit gaat over kleding, de kinderen gaan kleding 

sorteren en benoemen. 

Puk wordt ook aangekleed met ondergoed, 

sokken, broek en trui. Ook gaan we schoenen 

sorteren, welke schoenen horen bij elkaar. 

Daarnaast worden er liedjes geleerd en wordt 

er voorgelezen en geknutseld.  

 

We zijn al aan het vooruit denken en willen 

jullie vragen om de kinderen een leeg 

schoongemaakt melkpak mee te geven voor 

het maken van de lampion. 

En als het kan een oud schoentje, laarsje, 

klompje of slofje mee te geven die ze mogen 

verven. 

 

De activiteitencommissie 
 
De ouderraad heeft haar naam veranderd in 

activiteitencommissie. Dit is besloten omdat 

het soms verwarrend bleek voor 

ouders/verzorgers van onze school. Nu is het 

duidelijker: in de medezeggenschapsraad 

worden de ouders vertegenwoordigd door twee 

ouders. De activiteitencommissie is er voor de 

activiteiten. 

Wat doet de activiteitencommissie? 

Zij regelen alles  wat met activiteiten te maken 

heeft op school.  

Zoals Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen, 

Avondvierdaagse , Koningsspelen, 

sponsorloop/bazaar  en de decoratie van de 

school.  

Wij zorgen samen met de leerkrachten ervoor 

dat de kinderen leuke activiteiten kunnen doen 

op school. 

Nieuwe leden voor deze activiteitencommissie 

kunnen zich aanmelden bij de voorzitter, Carla 

Struik of bij Lydia Jeuring. 

 

Werkgroepen 
 
Om alle activiteiten te kunnen organiseren 

heeft de activiteitencommissie hulp nodig van 

de ouders/verzorgers. Ook de leerkrachten 

moeten soms een beroep op u doen voor 

vervoer of begeleiding van groepen.   

Uw kind krijgt vandaag een formulier mee 

waarop u aan kunt geven bij welke activiteiten 

u zou willen helpen. Wilt u dit blad uiterlijk 

maandag 1 oktober weer meegeven naar 

school? 

 

AVG 

In mei is de nieuwe privacywet, AVG, ingegaan. 

Als school hebben we natuurlijk veel te maken 

met privacygevoelige gegevens. Daar gaan wij 

uiterst zorgvuldig mee om. Voor het plaatsen 

van foto’s van uw kind(eren) hebben we uw 

schriftelijke toestemming nodig. De kinderen 

krijgen vandaag een brief mee waarmee we die 

toestemming vragen. Wilt u dit formulier 

invullen en weer meegeven naar school? 

 

 

 


