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personele wisselingen  
Een school is een dynamische organisatie waar altijd van alles gebeurt. 
Soms gebeuren er dingen die heel leuk zijn, maar soms ook dingen die 
minder leuk zijn. Vandaag hebben we een minder leuke mededeling. 
Juf Ilona heeft namelijk te kennen gegeven per 1 januari 2019 ontslag 
te nemen als juf. Ze gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging. 
 
Doordat juf Ilona stopt, hebben we een aantal zaken tegen het licht gehouden en zijn we tot 
het volgende plaatje gekomen na de kerstvakantie: 
Juf Anouk heeft een flexcontract aangeboden gekregen door Delta-Onderwijs. Dit betekent 
dat juf Anouk haar Lio-stage bij ons afmaakt en daarna meteen in haar klas verder kan 
werken. Zij werkt dus van maandag t/m donderdag in unit 1 rood. De vrijdagen in deze groep 
zullen worden ingevuld door juf Martine. Juf Martine gaat namelijk na de kerstvakantie naar 
unit 2 blauw om samen met Bregtje deze groep te gaan draaien. Juf Anneleen is dit 
schooljaar als invaller begonnen in unit 2 en we wisten dus dat dit eindig zou zijn. Dat 
moment is nu gekomen. Juf Anneleen werkt nog in unit 2 blauw tot de kerstvakantie. 
 
Juf Marley gaat unit 1 paars draaien. (De huidige groep van juf Ilona en juf Martine). We 
konden hier juf Marley nu voor vragen, omdat zij door de aanstelling van juf Anouk fulltime 
beschikbaar kwam en we denken dat dit een goede oplossing is voor de ruimte die ontstaat 
door het vertrek van juf Ilona.  
 
We begrijpen dat het nogal wat veranderingen zijn, maar we hebben hier als directie goed 
over nagedacht. Dit is de beste oplossing. 
 
Bovenstaande is een zakelijke opsomming van datgene wat na de kerstvakantie gaat 
gebeuren. Uiteraard zit hier ook een andere kant aan. Het is een moeilijk, maar dapper 
besluit van juf Ilona om te gaan stoppen als leerkracht. Zo’n besluit neem je natuurlijk niet zo 
maar, zeker niet na zo’n mooie periode op de Duizendpoot. We zullen eind december als 
team dan ook zeker stilstaan bij het afscheid van juf Ilona. En ook van juf Anneleen zullen we 
afscheid nemen, hetzij anders, omdat zij hier zeker nog wel eens komt om ons te begeleiden 
of om in te vallen. 
 

unit 2 oranje   
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen zal juf Marley na de 
kerstvakantie de nieuwe juf worden van unit 1 paars. Dit betekent 
uiteraard dat ze na de kerstvakantie niet meer voor unit 2 oranje 
kan werken. Op dit moment weten we uiteraard nog niet of juf Marleen na de kerstvakantie 
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weer in staat zal zijn om de groep te gaan draaien. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, 
dan zullen we uiteraard weer op zoek gaan naar een zo goed mogelijke oplossing. We zullen 
u hiervan op de hoogte houden.  
 

knutselspullen  
Voor het knutselen voor Kerst zijn we in alle groepen op zoek 
naar wol, draad, stukjes stof en kleine kraaltjes. U kunt ze 
afgeven bij de leerkracht van uw kind. 
 

 
verslag leerlingenraad donderdag 25 oktober 2018 
Aanwezig: Simon, Floortje, Yuri,  Rens, Anne,  juf Miranda  en meneer Patrick 
Afwezig: Karina en Niek (allebei ziek) 

 
- Vandaag helaas twee zieken, Karina en Nieck 

- Bijna iedereen van de leerlingenraad heeft nu een stukje gestuurd voor de website 

met een pasfoto waarin ze vertellen waarom ze in de leerlingenraad wilden. De 

stukjes kunnen gemaild worden naar meneer Patrick (directie@obsduizendpoot.nl) 

Twee leerlingen moeten dit nog even regelen, maar dit komt vast goed. 

- We hebben de kinderen verteld dat de nieuwbouw definitief doorgaat. Zij waren de 

eersten die dit te horen gekregen omdat die middag er juist een eerste vergadering 

was geweest over de nieuwbouw en daar het contract gesloten werd. We hebben de 

kinderen verteld dat we, als alles goed gaat, rond 28 januari gaan beginnen met de 

nieuwbouw. De kinderen mogen ook gaan meedenken over de inrichting. Dit doen 

we in een volgende leerlingenraad.  

- We hebben besproken met de kinderen hoe zij vinden dat het op dit moment gaat in 

de verschillende groepen. Over het algemeen waren de kinderen weer zeer tevreden. 

Rens uit unit 3 gaf nog gaan dat hij het heel leuk vindt als er gastdocenten komen.  

- Dit schooljaar hebben we met kerst al een goed doel gekozen, maar Anne had ook 

nog een goed idee voor volgend schooljaar en wellicht ook al voor als we straks het 

gebouw van WD3 gaan verlaten. Wellicht kunnen we dan spulletjes schenken voor 

het goede doel.  

- Alle kinderen van de leerlingenraad hebben een mooie foto gehad van de 

leerlingenraad van dit schooljaar 

- De volgende leerlingenraad is op donderdag 31 januari om 15.45 uur 

 

nieuws van de voorschool 
Nogmaals vragen wij of er ouders zijn, die zich willen opgeven voor de 
hoofdluiscontrole op de voorschool. Dit neemt niet veel tijd in beslag. 
We hebben voor de donderdagmiddag al twee ouders en zoeken nog 
mensen voor de donderdagochtend en woensdagochtend.  
DUS OUDERS GEEF U OP!!!!    Dit is wel heel erg belangrijk!!!!! 
Donderdag 6 december a.s. hebben wij een studiedag. De voorschool is 
gewoon open en Kim en Karen zijn de gehele dag aanwezig. 
Foto’s van het bezoek van Piet zetten wij z.s.m. op ouderportaal.  
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niet fietsen op het schoolplein!  
Voor de veiligheid van de kinderen, ouders en medewerkers van de school 
hebben wij de afspraak dat er op het schoolplein niet gefietst wordt. Op dit 
momenten zien wij dat dit steeds vaker toch gebeurt, wat gevaarlijke situaties 
oplevert. Daarom willen wij u vragen hier alert op te zijn zodat iedereen veilig 
van en naar school kan komen. Ook de step en space scooter mogen niet worden gebruikt 
op het schoolplein. 
 

proficiat meneer Patrick! 
Meneer Patrick is vandaag jarig. We wensen hem een fijne verjaardag. Zijn kantoor was 
vanmorgen alvast prachtig versierd! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
korte berichten 

 Komende donderdag 6 december is er een studiedag en hebben de kinderen vrij. De 

voorschool is wel gewoon geopend. 

 Juf Annelies is vrijdag afwezig en zal worden vervangen door meneer Hugo Reijniers. 

 Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een flyer van De Bussel, waarin de 
familievoorstellingen van december t/m februari worden aangegeven. 

 
 



 

 


