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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Beste ouders,
Deze eerste nieuwsbrief van 2019 start ik met
de beste wensen voor 2019.
Dat we er met elkaar maar weer een mooi jaar
van mogen maken!

In deze nieuwsbrief vraag ik uw aandacht voor
het volgende:
 nieuwe collega’s
 juf Nicolle
 een reminder
 de nieuwe manier van binnenkomen voor de groepen 1/2 en 3c

2019 Start voor de Bolster meteen met twee nieuwe collega’s. Juf
Miranda Trip keert deze week terug naar het werkende leven na
haar verlof. In de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar stelde ze
zich al aan jullie voor. Juf Miranda werkte voorheen op de St. Anna
in Molenschot.
Afgelopen maandag is ook juf Michelle gestart. Juf Michelle is de
nieuwe onderwijsassistente voor de onderbouw. Zij werkt op
maandag, dinsdag, donderdag tot 15.00u en vrijdag tot 12.30u in de
groepen 1 t/m 3.
Beide juffen wens ik een fijne tijd op de Bolster!
Juf Nicolle geniet nog van haar zwangerschapsverlof, Moos is intussen geboren maar er is nog
een nieuwtje: juf Nicolle haar achternaam is veranderd in Cornelissen nu ze een geregistreerd
partnerschap is aangegaan met haar vriend. Dat wordt even wennen, geen juf Nicolle de Groot
meer, maar juf Nicolle Cornelissen. Namens ons allemaal van harte gefeliciteerd Nicolle en Koen!
Dan, na zo’n vakantie, even in de herhaling:
het eerste rapport komt twee weken later mee,
op 13 februari dus.

Tot slot: een nieuwe manier van binnenkomen bij de
ingang van groepen 1/2 en 3C.
Het is jullie vast ook opgevallen dat het wel heel druk is bij deze ingang. 6
Groepen kinderen met hun ouders moeten zich ‘s ochtends door deze deur zien
te krijgen. Groep 1/2D zit vlak bij de ingang en daardoor is het voor hen nog extra lastig om het
lokaal binnen te komen. Voor 2019 hebben we daarom (met dank aan juf Anoek) een voornemen
bedacht: kinderen van de groepen 1/2 en 3c komen zo veel mogelijk zelfstandig naar binnen.
Behalve als er iets bijzonders is natuurlijk (jarig zijn bv) of als je nog maar net op school zit. Wij
weten dat de kinderen het kunnen want als we buiten hebben gespeeld gaan ze ook zelf naar
binnen en hangen zelf hun jas op. Mocht je iets tegen de leerkracht willen zeggen: je zou een
briefje mee kunnen geven dat je zoon/dochter aan de leerkracht kan geven of je stuurt een
mailtje.
Helpen jullie mee dit voornemen te laten lukken?! Het betekent buiten
afscheid nemen, de kinderen lopen zelf naar binnen, hangen hun jas en tas
op, lopen naar de klas en kunnen dan voor het raam nog even naar jullie
zwaaien. Daarna begint de schooldag.
Ik reken op jullie begrip en hoop dat we op deze manier fijn binnen kunnen
komen. De komende anderhalve week gebruiken we om er allemaal even aan
te wennen. Juf Anoek is al begonnen en zoals je op de foto kunt zien konden
dinsdag al 17 kinderen al zelfstandig naar binnen komen! Hoe top is dat?!
Ik wens jullie allemaal een fijne week. En ik weet zeker dat ik deze week
nog zeker een paar keer 2018 schrijf, i.p.v. 2019….jullie ook?
juf Karin
adjunct-directeur

11-01 kleuters vrij
16-01 studiedag team: alle leerlingen vrij

LEERLINGEN
10-01 Timo van Engelen 8A
10-01 Isabel vd Vegte 5A
15-01 Jelmer Oomen 6A
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