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wijzigingen in unit 2   
Binnenkort gaat juf Anic met zwangerschapsverlof. We zijn blij dat 
we een goede oplossing hebben gevonden voor unit 2 blauw. Op 
woensdag en vrijdag zal namelijk juf Bregtje Horn tot de 
zomervakantie deze groep gaan draaien. Juf Bregtje is al enige tijd op onze school aanwezig 

en kent de meeste kinderen dus al goed. Juf Bregtje zal meteen na de meivakantie beginnen 
voor de groep. Op maandag, dinsdag en donderdag blijft juf Miranda gewoon de juf.  
Een en ander betekent dat juf Anic nog maar een paar dagen voor haar groep staat, maar er 

komt nog wel een juffendag na de meivakantie waar (tijdelijk) afscheid genomen kan 
worden van de juf.  
Verder is juf Eske met haar re-integratie aardig op de weg terug. Toch hebben we besloten 
dat het qua rust voor ouders en kinderen toch prettig is dat juf Britt het schooljaar in unit 2 
oranje afmaakt. Juf Eske zal wel regelmatig aanwezig zijn binnen de unit om kinderen 
individueel of in groepjes te ondersteunen.  
 

vervanging juf Anic voor IB werkzaamheden 
Zoals u in het bericht hierboven kunt lezen gaat juf Anic binnenkort met 

zwangerschapsverlof. Haar groepstaken worden dus overgenomen door juf Bregtje. Haar IB 
taken zullen worden overgenomen door juf Marley. Op dit moment wordt juf Marley al 
ingewerkt door juf Anic. Op dit moment hebben we in de klas van juf Marley een Lio-
stagiaire, namelijk juf Anouk. Dit geeft juf Marley de mogelijkheid om de IB taken van juf 
Anic over te nemen gedurende het verlof van juf Anic. De Lio stage van juf Anouk loopt nog 
door t/m december 2018. Dit betekent dat juf Marley de IB taken van juf Anic over kan 
nemen tot het moment dat juf Anic weer aan het werk gaat. De planning nu is dat dit na de 
herfstvakantie zal zijn.  
 

koningsspelen / sportdag  
Mede door het grote aantal aanmeldingen vorige week is het voor ons 
mogelijk om de sportdag dit jaar door te laten gaan. Bedankt voor een 

ieder die de tijd en moeite heeft genomen om een bijdrage te gaan 
leveren een prachtige Koningsspelen.  
Unit 1 zal op school leuke sporten en spelletjes gaan doen. De kinderen worden om 08.35 
uur verwacht en het programma eindigt gewoon om 12.15 uur.  
De units 2, 3 en 4 sporten dit jaar weer bij het sportcomplex van Twins. Vanaf 08.50 uur 
mogen de kinderen met ouders het terrein op. Het programma voor deze units begint om 
09.00 uur en eindigt om 13.00 uur.  
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De ouders die helpen bij de units 2, 3 en 4 en kind(eren) hebben in unit 1, kunnen gewoon 
op tijd weg om hun kind op school op te halen. Dit graag even doorgeven aan de leerkracht 
zodat die eventueel kan helpen bij het groepje mocht dat nodig zijn. 
Aangezien het sportdag is willen wij graag dat de kinderen iets gezond mee nemen om te 

eten. De kinderen van unit 1 krijgen wat drinken op school. De kinderen van de units 2, 3 en 
4 moeten zelf wat te drinken mee nemen. De weersverwachtingen zien er geweldig uit. 
Smeer uw kind A.U.B. goed in en zorg ervoor dat er eventueel ook zonnebrand mee wordt 
gegeven. De ouders/verzorgers die zich op hebben gegeven ontvangen deze week het 
draaiboek. 
 

verkeersexamen 
We zijn blij te kunnen melden dat alle kinderen die aan het theorie verkeersexamen hebben 
deelgenomen, geslaagd zijn!! 
Op 17 mei volgt nog het praktijk gedeelte. De fietsroute krijgen de kinderen deze week mee. 
Zo kan er al geoefend gaan worden.  
Op woensdag 9 mei zal er op school nog een fietscontrole plaatsvinden. Alle kinderen die 

met het verkeersexamen meedoen, moeten dan op de fiets naar school komen.  
We wensen de kinderen (en hun ouders) heel veel succes met de voorbereidingen.  
 

meekijkmoment unit 4 
Het meekijkmoment van unit 4 is op dinsdag 22 mei van 14.30-15.30 uur. De kinderen zijn 
dan bezig met de verwerking van het nieuwe project van Argus Clou: zonne-energie, 
klimaten, bijzondere woningen, duurzaamheid. Een veel omvattend thema. 
Mocht u in uw werk of hobby te maken hebben met een van deze onderwerpen en zou u 
een bijdrage kunnen leveren aan dit project, dan horen wij dit graag!  
De eindpresentatie van het project is op woensdagochtend 6 juni. 
 

agenda MR-vergadering 7 mei 20.00 uur 
1. Opening vergadering 
2. Vaststellen agenda  
3. Notulen 26 februari   

4. Ingekomen stukken       
5. AC info 
6. Mededelingen directie         
  - Onderwijsontwikkeling ‘Duizendpoot 2020’ 
  - ICT stand van zaken        
  - Huisvesting stand van zaken       
7. Mededelingen bestuur          
8.   SOP 
9. ARBO/ Brandveiligheid 

10. Opbrengsten midden 
11. Verkiezingen     

 
 

korte berichten 
 Meneer Kees wordt deze week vervangen door meneer Bas Rommens op maandag 

en dinsdag en door juf Laura Evers op donderdag.  

 Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een folder over De Buurtkamer Oosterhout. 

 We wensen iedereen een fijne meivakantie en tot ziens op maandag 7 mei!! 



 

 



 

 


