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Geachte ouder(s), 

Personeel 
Sommige berichten worden getypt met 
‘zware vingers’, daaronder valt ook dit bericht. 
Want meester De Jong gaat ons verlaten, omdat 
hij een benoeming heeft gekregen als directeur-
bestuurder op de School met de Bijbel ‘Het Visnet’ 
in Grafhorst. Dit gunnen we hem van harte, 
tegelijkertijd is het voor onze school een 
aderlating. Voor de meester gaat hiermee de 
wens om door te ontwikkelen in vervulling. Over 
het afscheid e.d. zullen we u nog nader 
informeren. We zijn blij u te kunnen melden dat juf 
Schoonhoven onze nieuwe IB’er wordt.  
Ook nemen we aan het eind van het 
schooljaar afscheid van meester Bus. Jaren heeft hij 
binnen onze school het ICT-onderwijs 
vormgegeven, maar nu is daar het moment van 
pensionering. Ook over dit afscheid ontvangt u 
nader bericht. We kunnen u melden dat meester 
Scherpenisse bereid is gevonden om het ICT-werk 
op zich te nemen. 
We wensen de collega’s die volgend jaar een 
nieuwe taak/functie zullen krijgen van harte 
Gods zegen hierover toe! 
U begrijpt dat er hierdoor een vacature op 
onze school ontstaat. Hierover zullen we u op de 
hoogte houden. Wanneer dit rond is, kunnen we u 
ook de groepsindeling en formatie van 
volgend jaar meedelen. 

Nieuwe leerlingen 
Mathilde Dons en Josefien Russcher zijn deze 
week begonnen op school, we heten ze van harte 
welkom en wensen ze een goede en gezegende 
tijd toe op onze school. Dit wensen we ook de 
twee leerlingen toe die deze week begonnen 
zijn aan hun kennismaking van tien dagdelen, 
te weten: Sophie Bloemhof en Raff Kooiker.  

Ongeluk 
Doordat Fabian Kragt twee vingers tussen de 
deur kreeg, heeft hij een breuk in zijn pink. Zijn hand 
moet nu voor ruim een week in het gips. We hopen 
dat de pink voorspoedig herstelt! 

Vanaf 8 juni 
Over de verdere openstelling van de school vanaf 
8 juni hopen we u in de komende dagen bericht 
te doen. 

Aanmelding MR 
Aangezien er volgend schooljaar geen kinderen 
van dhr. H. Mussche (Gemeenteweg 400) bij 
ons op 

school zitten, zal hij vanaf dan geen lid van de 
medezeggenschapsraad (MR) meer kunnen zijn. Alle 
ouders van onze school hebben een brief gehad om 
zich beschikbaar te stellen als nieuw lid van de MR. 
Tot op heden hebben we nog geen aanmeldingen 
binnen. Graag roepen we u op zich hiervoor aan te 
melden zodat deze vacature vervuld kan worden! 
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: 
radelange@live.nl (mevr. A. de Lange – secretaris 
MR). 
Wat doet de MR? 
De medezeggenschapsraad (MR) vergadert twee tot 
drie keer per schooljaar. Tijdens de vergaderingen 
komen tal van onderwerpen langs die betrekking 
hebben op onze school. Bijvoorbeeld: jaarroosters, 
nieuwe methodes, nieuwe besluiten, onderhoud aan 
het schoolgebouw, nieuwe benoemingen, 
schoolplannen en tal van andere zaken. Dhr. 
Koppelman brengt als directeur bij elke vergadering 
verslag uit van de afgelopen periode en ook 
bespreekt hij plannen voor de komende periode. De 
MR heeft in dit alles een adviserende en 
meedenkende functie. Aangezien er twee 
leerkrachten en twee ouders lid zijn van de MR is er 
voortdurend sprake van een gezonde wisselwerking 
tussen ouders en leerkrachten. 

Schoolfotograaf 
15 juni ‘s morgens hoopt de schoolfotograaf te 
komen. Deze dag worden er alleen pas- en een 
leunposefoto gemaakt van de leerlingen. Deze losse 
foto’s worden samengevoegd tot een groepsfoto, 
ook wel ‘koppenkaart’ genoemd. Helaas is het in de 
huidige omstandigheden niet mogelijk om 
gezinsfoto’s te maken. 

Luizencontrole 
Op dit moment kan er geen luizencontrole 
plaatsvinden. We roepen u op om thuis met 
regelmatig te controleren! 

Belangrijke data 
15 juni – schoolfotograaf 
16 juni – verkeersexamen theorie (groep 7) 

Mocht u vragen hebben, schroomt u niet om contact 
op te nemen met de school. 

Voor alle data geldt: Deo Volente 
Met vriendelijke groeten, 
mede namens het personeel, D.J. Koppelman 


