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“nieuwe” overblijfcoördinator 
Vanaf heden neemt Nicole Lübbers de taak van Cindy Hoefnagels over als 
overblijfcoördinator. Het lukt Cindy helaas niet meer i.v.m. drukke 
werkzaamheden om haar taak als coördinator goed uit te voeren. We 
danken haar uiteraard voor haar inzet en wensen Nicole weer veel succes bij 
haar taak als overblijfcoördinator. Vanaf heden kunt u dus weer bij Nicole terecht als u 
vragen heeft over het overblijven.  
Haar mailadres is nlubbers74@gmail.com 
 
 

juf Anja krijgt andere rol 
Juf Anja Wouters gaat vanaf heden aan de slag voor de NAZ-voorziening 
op onze school. Deze voorziening zorgt ervoor dat kinderen uit andere 
landen Nederlandse les krijgen. Dit betekent dat juf Anja haar andere 
taken die ze op school deed niet meer kan doen. Zo stond zij op 
woensdag voor de groep van meneer Kees. Deze taak zal worden 
overgenomen door juf Anneleen voor de rest van het schooljaar. Verder 
gaf juf Anja op donderdagmiddag gymles aan de groep van juf Eske en juf 
Annelies. Deze taak zal worden overgenomen door meneer Alex van Moove. Dit is dus een 
echte gymleraar, die wij de rest van dit schooljaar de gymlessen laten verzorgen voor unit 2 
rood. Verder bood juf Anja ook ondersteuning bij andere kinderen op school op een aantal 
ochtenden. Op dit moment zijn we nog aan het zoeken naar een oplossing hiervoor. We 
houden u op de hoogte als hier nieuws over te melden is. 
Juf Anja Zijlmans, die tot nu toe bij de NAZ-voorziening werkzaam was, zal na deze week niet 
meer op de Duizendpoot werken, maar zal weer als invalster aan de slag gaan bij Delta-
onderwijs.  
 
 

korte berichten 
 Meneer Kees (unit 2 groen) is herstellende van een operatie. Hij wordt deze hele 

week vervangen door juf Kerstin Klesman. 

 Volgende week maandag en donderdag vinden de eerste contactgesprekken plaats. 
Hiervoor hebt u inmiddels allemaal een afspraak kunnen maken met de 
leerkracht(en) van uw kind(eren). 
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