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De eerste week 
De eerste week zit er weer op. We zijn allemaal rustig begonnen. Er is eerst veel verteld 
over de vakantie, er zijn teksten en tekeningen over gemaakt. In de midden en 
bovenbouw hebben de leerlingen alweer een verjaardagkaart gemaakt. Die hangen 
alweer in de klas. Een van de leerlingen had de opmerking: "Zo nu is het alweer wat 
gezelliger" toen ze de kaarten zag hangen.  
 
In de groepen zijn we ook druk bezig om de groep weer goed neer te zetten. We maken 
weer afspraken over hoe je in de klas, in de school en op het plein met elkaar omgaat. 
Dit doen we volgens de methode van de Vreedzame school.  
 
 

Luizenpluizen 
We hebben besloten dat we wel weer doorgaan met luizenpluizen, ook al komen er 
dan ouders in school. Deze ouders zijn de vaste mensen voor het luizenpluizen. Als er 
bij deze ouders klachten zijn, dan blijven ze vanzelfsprekend thuis. We kunnen het zo 
organiseren dat de ouders op 1,5 m van elkaar blijven. Tijdens het "pluizen" dragen de 
ouders een mondkapje en handschoenen. Na het luizenpluizen gaan de ouders meteen 
weer naar huis.  
 
We menen dat we hiermee wel door moeten gaan, omdat we anders bang zijn dat we 
misschien geen corona krijgen, maar wel een uitbraak van luizen. Zo kunnen we dit 
voorkomen, dat scheelt in ieder geval heel veel werk.  
 
 

Komende activiteiten 
Dit staat er de komende periode op het programma: 

27-08-2020 luizenpluizen 

31-08-2020 leerlingenraad 

31-08-2020 OR vergadering 

01-08-2020 Janny studiedag: locatie coördinator 

01-09-2020 MR vergadering 

05-09-2020 oud papier 

07-09-2020 studiedag team: leerlingen vrij 

11-09-2020 de volgende nieuwsbrief 
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Voorstellen Juf Janneke   
Hoi allemaal! Mijn naam is Janneke Walstra en ik kom op woensdag en donderdag in 
groep 1/2.  
Even ben ik er tussenuit geweest als juf, maar ik ben vorig jaar weer gestart op een 
school in Willemsoord, waar ik nu ook nog werk.  
Ik ben getrouwd en ik heb 3 kinderen: Jay, Jim en Jo-Ann. Ik hou heel erg van snoepen 
en taart bakken. In mijn vrije tijd ben ik graag in het bos. 
Ik heb er zin in om dit schooljaar met de kinderen te mogen werken! 
Graag tot ziens! 
 

Leerlingenraad 
Ook dit jaar is er weer een leerlingenraad. Meester Jan start hier 31 augustus weer 
mee. In de verschillende groepen wordt de raad voorbereid. Als er zaken zijn die de 
leerlingen graag willen bespreken komen dan aan de orde. Vanuit iedere groep heeft 
een leerling zitting in de raad. Leerlingen van de bovenbouw zijn de voorzitter en de 
secretaris (notulist). Vervolgens wordt in de groepen weer besproken wat er uit de 
vergadering is voortgekomen. 
 

Studiedag 
Juf Janny heeft dinsdag 1 september een studiedag. Voor deze dag wordt er vervanging 
geregeld.  
Op maandag 7 september hebben we met het hele team een studiedag. Deze dag 
hebben de leerlingen vrij. 
 

Oud papier 
Zaterdag 5 september wordt het oud papier weer opgehaald. Voor het rooster kan 
op social schools gekeken worden. Meester Jan heeft deze in de laatste vakantieweek 
met jullie gedeeld. 
 

Oproep voor nieuwe OR- leden 

Wij zijn op zoek naar 2 nieuwe ouders die lid willen worden van de Ouderraad!  
Op het moment bestaat de OR helaas uit (te) weinig leden en hopen we op nieuwe 
enthousiaste leden, die ons graag komen versterken. Want alleen met de hulp van nog 
meer ouders kunnen wij als ouderraad samen met het team de activiteiten voor het 
komende schooljaar organiseren. Dus word ook lid en maak ons en vooral de leerlingen 
heel erg blij. 
 
De belangrijkste taak van de OR is het samen met het team organiseren van activiteiten 
op school. Zo zijn we betrokken bij het sinterklaasfeest, de kerstmarkt, het paasontbijt 
en het schoolreisje. Maar ook voor bijvoorbeeld de feestavond zetten wij ons in. Een 
aantal keer per jaar vergaderen we op school over de aankomende activiteiten. 
Natuurlijk verwachten we niet dat je bij alle activiteiten aanwezig bent, maar vele 
handen maken licht werk. Dus hoe meer OR- leden er zijn, des te beter de 
werkzaamheden kunnen worden verdeeld. Wij hopen van harte dat meerdere ouders 
zich zullen aanmelden voor de OR. 
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Het is niet alleen leuk en dankbaar om te doen, we hebben jullie hulp ook echt 
dringend nodig. Wil je meer weten of lid worden, stuur dan een mailtje naar Juliette 
Prins  (juul444@hotmail.com) of trek een van de huidige OR-leden aan haar of zijn jas. 
Je kunt natuurlijk ook vrijblijvend een vergadering bijwonen, voordat je beslist. 
 
Hartelijke groeten van de Ouderraad 
Juliette Prins 
Falentijn Assinck 
Sandra Edelenbos 
Sabine van der Ploeg 
Roy Blokland 
 
 
 


