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Beste ouder(s) / verzorger(s),  
Een algemene Nieuwsbrief, dat betekent dat het weer bijna vakantie is… Vanmiddag start de 
voorjaarsvakantie en zoals het er nu uitziet, gaat de zon heerlijk schijnen. Na een inspannende 
periode van hard werken en je best doen, toetsen, veel administratie, kindplannen/OPP, 
rapporten en gesprekken zal dat iedereen goed doen.  

 

Afgelopen woensdag is de 40-dagen tijd, de 
voorbereiding op Pasen weer begonnen. 
Ook op school gaan we daarmee aan de 
slag. We zijn gestart met het thema: “Alles 
voor je over” en horen verhalen die 
uiteindelijk uitkomen bij het paasverhaal.   

 

 

 

Mede namens met team een hele fijne voorjaarsvakantie en hartelijke groet,  

Mellani Miedema (directeur-bestuurder) 

 

 

Dank! 
Aan het einde van de Kerst-belevingstocht stond er een 
collectebus voor de stichting ‘Het Vergeten Kind’. Zij zorgen 
dat kinderen die opgroeien in extreem moeilijke (thuis) 
situaties meer positieve aandacht en ondersteuning krijgen. 

Met uw hulp hebben we een gift van 250 euro kunnen 

overmaken. Mede namens de stichting dank voor uw steun! 
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Personeel 
Allereerst willen we nogmaals stilstaan bij het bericht van overlijden van 
onze geliefde collega Jenneke Geerts, zondag 5 februari jl. U heeft daar via 
de mail  informatie over ontvangen. Jenneke ondersteunde ons bij het 
samenstellen van het lesprogramma van de combigroep SO-SBO, bij de Geef-
me-de-5 werkgroep en bij het bedenken van de kluslessen in de bovenbouw. 
Een aantal van u heeft met ons meegeleefd. Dat was fijn en hebben we 
gewaardeerd. Het lijkt alsof alles en iedereen weer ‘gewoon’ overgaat tot de 
orde van de dag, maar dat is natuurlijk niet zo. 

 

Naast verdrietig nieuws zijn er gelukkig ook fijne berichten. Met ingang van 1 april a.s. kunnen 
we namelijk een aantal nieuwe collega’s benoemen. Renneke Florijn start als nieuwe IB-er 
van de onder-/middenbouw. In groep 4a start Annelies Gijsbertse als groepsleerkracht. In de 
volgende Nieuwsbrief zullen zij zichzelf voorstellen. We zijn ontzettend blij en dankbaar en 
wensen hen alvast een goede start op onze school.       

Bij juf Anke, groepsleerkracht van de combi SO-SBO groep is begin januari een gezonde zoon 
geboren. We feliciteren hen van harte met de komst van  Jonas en wensen hen veel geluk. 

 

Op de studiedag begin februari hebben we afscheid genomen van onze 
collega - groepsleerkracht Marike Wienia. Zij was al enige tijd afwezig, 
maar kreeg tijdens haar ziek-zijn een aanbod van een school bij haar uit 
de buurt. Omdat de reisafstand vanuit Nijmegen haar ook steeds meer 
parten speelde, heeft ze na goed overleg besloten om het aanbod van de 
andere school te aanvaarden. Daar ligt een nieuwe uitdaging voor haar en 
we gunnen haar die van harte. Toch vinden we het ook jammer dat ze 
geen deel meer uitmaakt van ons team en we bedanken haar voor haar 
inzet voor onze school, het team en vooral voor onze leerlingen! 

 

Op dit moment probeert juf Margriet T. haar re-integratie weer wat op te pakken en terug te 
keren in een arbeidsritme. Haar willen we daarbij energie, kracht en wijsheid wensen.  

 

Voor juf Kitty is het een bijzonder schooljaar. Afgelopen januari was 
zij 25 jaar in dienst bij de school en zij doet haar werk nog steeds 
met veel plezier. Dit weekend viert zij haar 65e verjaardag. Het zijn 
gebeurtenissen die we niet zomaar voorbij laten gaan. Met name 
de leerlingen van groep 8a zijn druk geweest met versieringen en 
tegeltjes-wijsheden voor een 65e jarige. Juf Kitty heeft er erg van 
genoten! Als team houden we een feestje 
nog tegoed. 
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Vergroenen schoolplein 
Tijdens de studiedag en de leerlingvrije dag begin februari is de firma Wencop gestart met het 
levendiger en groener maken van ons schoolplein. De kale lei-linden die strak op een rij 
stonden, zijn verplaatst en hebben meer leef/voedingsruimte gekregen. Dit geeft al een 
compleet andere aanblik. We zijn blij met het resultaat tot nu toe en hebben al veel 
complimenten ontvangen. Ook de leerlingen slalommen om de bomen heen. Binnenkort 
wordt er door de gemeente Barneveld boomschors geleverd. Het plein (en de kleding…) wordt 
er niet schoner van, maar wel veel gevarieerder!  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

Herstelonderzoek  
Een jaar geleden is er door de inspectie van het onderwijs een onderzoek gedaan op 
bestuursniveau. Met name op het gebied van toezicht zijn er toen enkele herstelopdrachten 
geformuleerd. Eind maart komt men om de voortgang van dit traject te beoordelen. 
Afgelopen jaar is er door het bestuur onder begeleiding van een extern deskundig en in 
afstemming met de MR gewerkt aan deze opdrachten en hopen we dat deze inspanning 
toereikend is geweest.  

 

Organisatiestructuur 
Vlak voor de eerste corona-golf zijn we als school gaan werken met een andere 
organisatiestructuur en hebben naast directie en intern begeleiders ook bouwcoördinatoren 
aangesteld. Deze aanstelling was voor een periode van 3 jaar. Afgelopen studiedag hebben 
we de organisatiestructuur als team geëvalueerd. De voorkeur heeft om voorlopig op deze 
manier door te gaan. Om niet met twee nieuwe bouwcoördinatoren te moeten starten, 
zoeken we voor de bovenbouw een nieuwe coördinator. We danken Willemien Hegger voor 
haar tijd en inzet voor de bovenbouw. Het waren 3 bijzondere en enerverende jaren en 
Willemien heeft dit naast het groepsleerkracht  en reken coördinator zijn gedaan. Hester de 
Zwaan blijft voor komende periode nog de bouwcoördinator onder/middenbouw.  
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Terugblik:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afsluiting thema bouwen, groep 1/2     ‘Les in klussen’ (groep 3)  

 

  

 

Judolessen van 
meester Joost 

  

 
Met de bus naar het Muiderslot (gr.6) 

 

 

 

 

Vakantie-activiteiten Be-Active/ Be-Creative: 
https://www.beactivecreative.nl/nieuws/voorjaarsvakantie-2023 

 
Belangrijke data om alvast te noteren: 

● Vrijdag 24 februari: start Voorjaarsvakantie   t/m zondag 5 maart 2023. 

● Maandag 20 maart: start week van de Lentekriebels 

● Dinsdag 28 maart: Fotograaf 

● Dinsdag 4 april: Rommelmarkt 

● Woensdag 5 april: Paasviering in de groepen 

● Donderdag 6 april: Studiedag => alle leerlingen vrij! 

● Vrijdag 7 april t/m maandag 10 april: Paasweekend 

● Vrijdag 14 april: Grote Rekendag groep 4-8 

● Vrijdag 21 april: Koningsspelen/Sportdag en start meivakantie (t/m 5 mei) 
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