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Belangrijke data 
16 januari dinsdag 
GMR vergadering 
23 januari dinsdag 
MR vergadering 
31 januari woensdag 
Inloopmiddag 
8 februari donderdag 
Rapporten mee 
9 februari vrijdag 
Studiedag team, leerlingen vrij 
12 t/m 16 februari 
Voorjaarsvakantie 

 
Extra editie voor ouders op-
vang 
Binnenkort verschijnt er een extra edi-
tie van de nieuwsbrief met informatie 
die specifiek bedoeld is voor ouders 
van de opvang. Deze extra editie wordt 
alléén verzonden naar ouders van de 
groepen: Muisjes, Olifanten en Zee-
paardjes.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom op de Bosmark 
In de afgelopen weken zijn de volgen-
de leerlingen gestart op de Bosmark. 
Welkom en veel plezier toegewenst op 
onze school. 
 

 
Bahgi Haben Gebregergisch 

Marie van Hummel 
Tijn Luijmes 

Bram Bluemink 
Julio Seleman   
Jano Seleman  

Lieuwe Bussink 
Naiel Ashebir Yeobiyo 
Marie Gross-Weege 

 
 

Fietsen 
Het gebeurt nogal eens dat er op het 
plein na schooltijd fietsen blijven staan. 
Zeker in het weekend is dat een pro-
bleem, want dan komt er nog wel eens 
jeugd op het plein, die er niet thuis-
hoort. We willen nogmaals melden dat 
u zelf verantwoordelijk bent voor de 
fietsen en dat deze na schooltijd ook 
mee naar huis gaan. Wanneer er 
schade ontstaat aan fietsen die op het 
plein achterblijven, is dat uw eigen 
risico.   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inloopspreekuur GGD 
De jeugdverpleegkundige Monika 
Neumann helpt u graag bij vragen over 
onder andere: opvoeding, psychosoci-
ale problemen, pesten, faalangst, voe-
ding en zindelijkheid. 
Maar ook voor de lengte en het ge-
wicht van uw kind of voor een gehoor- 
en/of ogen test helpt zij u graag. 
 

maandag, 29 januari a.s. 
9:00-10:00 uur 

locatie: op school 
 
Kunt u deze datum niet op het inloop-
spreekuur komen en u heeft toch een 
vraag, stuur dan een e-mail naar  

Monika Neumann 
(m.neumann@ggdnog.nl). 

 

 
Ochtendinloop in groep 2 
In eerdere nieuwsbrieven meldden wij 
dat met ingang van januari de ouders 
van de kinderen van groep 2 niet meer 
mee naar binnen gaan. Wij attenderen 
u hierbij nogmaals op deze afspraak 
hoewel wij hebben geconstateerd dat 
deze verandering over het algemeen 
soepel is verlopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Personeel 
In de afgelopen weken hebben we te 
maken gekregen met een aantal situa-
ties op personeelsgebied, waarvan we 
u hierbij op de hoogte willen brengen. 
Juf Judi van groep 5b vertelde ons het 
mooie nieuws dat ze zwanger is. He-
laas verlopen de eerste weken van de 
zwangerschap niet soepel. Ze is er 
behoorlijk ziek van. Dat betekent dat er 
nogal wat inval is in de groep. Juf Ma-
rina probeert het zoveel mogelijk in te 
vullen, maar een aantal keren lukt dat 
niet.  
Meester Han (groep 8) is getroffen 
door een vervelend virus op de even-
wichtsorganen. Sinds de kerstvakantie 
is hij ziek thuis. De inval wordt op dit 
moment gedaan door juf Yvette van 
den Berghe. We hopen dat Han snel 
herstelt. 
Afgelopen week werden we allemaal 
opgeschrikt door het bericht dat juf 
Mirjam van de Vuurvliegjesgroep met 
hartproblemen werd opgenomen in het 
ziekenhuis. Inmiddels gaat het geluk-
kig al weer beter met haar, maar ze zal 
langdurig afwezig zijn. Haar taken in 
de groep worden op maandag en 
dinsdag waargenomen door juf Joyce 
Wynia en op woensdag door juf Dani-
elle.  Nu Joyce als leerkracht voor de 
groep staat, worden de taken van Joy-
ce als onderwijsassistent vanaf vol-
gende week waargenomen door een 
oude bekende, juf Ria Blom. 
Juf Anke, van de Olifantengroep en IB-
er opvang, liet ons in de kerstvakantie 
weten dat ze een andere baan heeft 
gevonden. Daarmee feliciteren we 
haar van harte. We vinden het natuur-
lijk wel jammer dat ze ons per 1 febru-
ari gaat verlaten. Haar IB-uren zullen 
ingevuld gaan worden door één van 
onze andere pedagogisch medewer-
kers, namelijk Lisanne te Kaat. Voor 
de groepsuren van Anke komt er een 
nieuwe medewerker op onze locatie, 
namelijk Janiek Fierkens. 
 
 

 


