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Nieuwsbrief september 2017
Start schooljaar
Het schooljaar startte iets anders dan we ons hadden voorgesteld. We waren er met elkaar
helemaal op gericht om ervoor te zorgen dat de kinderen maandag 4 september naar school
konden gaan. Helaas bleek die wens onmogelijk. We realiseren ons dat dit voor u en uw
kinderen misschien vervelend is geweest.
Gelukkig konden we woensdag 6 september wel starten. Fijn om te merken dat u positief bent
over het gebouw zoals het is geworden.
We willen nog wat gaan doen aan de aankleding van het leerplein en ook het kleuterplein staat
op het programma voor verbetering. Maar al met al zijn we blij met de ruime, opgeruimde
school!

Even voorstellen
Met een aantal van u heb ik kennisgemaakt tijdens een koffie/theemoment de eerste weken. Ik
vond dat heel plezierig! Bedankt ouders die er waren deze ochtenden.
Het lijkt me goed om mezelf in deze nieuwsbrief ook nog even voor te stellen.
Mijn naam is Tineke Schoonderwoerd, ik ben getrouwd en heb een dochter en een zoon. Op dit
moment woon ik nog in Goor, maar in de herfstvakantie zal ik verhuizen naar een tijdelijke
woning in de buurt.
Ik ben opgegroeid in Groningen en ben indertijd voor mijn werk verhuisd naar Goor, waar ik
gewerkt heb als leerkracht en intern begeleider. Nu ben ik begonnen aan een mooie nieuwe
uitdaging: directeur zijn van de Bentetop. Ik hoop van harte dat we samen kunnen bouwen aan
een school waar kinderen met plezier naar toe gaan en waar ze wat kunnen leren. Daarbij hoop
ik van harte op een goede samenwerking met u als ouders!

Personeel
Met enthousiasme is Juf Lotte Gras gestart in groep 2/3. Zij vervangt juf Bettie Boorsma die
voorlopig nog met ziekteverlof is.
In groep 6 werkt op de vrijdag juf Maria van Es. Zij vervangt daar voorlopig juf Mirjam Ramaker.
Juf Mirjam is heel regelmatig op school om te re-integreren. Helaas moet zij ook nog een
schouderoperatie ondergaan, waarvoor ze in oktober en november weer een poos uit de
roulatie zal zijn. Toch fijn dat ze de kinderen al heeft leren kennen en ook met groepjes
kinderen gewerkt heeft.

Kennismaking
U bent de afgelopen week allemaal uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de
leerkracht. We hopen dat u het als prettig heeft ervaren dat u kon vertellen hoe u uw kind ziet.
We vinden het heel belangrijk om een goed contact met u als ouders te hebben. Dat helpt ons
uw kind zo goed mogelijk te begeleiden.

Informatieavond
In verband met de landelijke stakingsdag, hebben we onze informatieavond verschoven naar 12
oktober. We hopen van harte op uw komst! Net als vorig jaar is deze avond van 18.30 tot 19.30
uur. In de lokalen kunt u van alles bekijken en zullen de kinderen u ook laten zien en ervaren
wat zij allemaal op school doen. We hopen dat u allemaal komt!

Week van de opvoeding
In het kader van de week van de opvoeding zijn er op vrijdag 6 oktober vanaf 8.15 uur twee
mensen van Jongerenwerk op school. U vindt ze op het leerplein en u kunt er terecht met uw
vragen over opvoeding. Ook voor kleine vragen bent u van harte welkom. Loopt u gerust even
bij hen langs.

Staking
In verband met de landelijke staking is de school donderdag 5 oktober gesloten. U heeft
daarover al een bericht gehad.

Aanbod Brede School
Vanuit de Brede school worden de komende tijd een aantal activiteiten aangeboden onder
schooltijd. De kinderen van groep 1 en 2 zullen gaan dansen op 3 oktober en 21 november.
Verder is er voor deze groepen een voorstelling van Jinky's Mikmak op 16 november. De
activiteiten vinden plaats in De Badde.
Peuters die nog niet naar school gaan, mogen hier ook aan deelnemen.

Sportcoaches
In de bijlage vindt u een bericht van de buurtsportcoaches.

Voorschool
Vanaf volgende week dinsdag start de Voorschool bij ons op school. Een groepje peuters komt
3 ochtenden bij ons op school. Ze krijgen een aanbod van diverse leuke activiteiten!

Agenda
Hierbij een overzicht van belangrijke data voor de komende periode:
Oktober
3
4

Dansen met peuters en kleuters
Dag van de leraar

5
4-13
11
12
23 - 27

Landelijke stakingsdag: de school is dicht
Kinderboekenweek: Bibbers in je buik
Podiumplan groep 3-4: Dobbe en de draak
Informatieavond
Herfstvakantie

Namens het team,
Met vriendelijke groet,
Tineke Schoonderwoerd

