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Afscheid juf Daniëlle 
Juf Daniëlle heeft ons laten weten dat ze een andere uitdaging heeft gevonden binnen de 
kinderopvang. Per 1 januari 2019 zal zij starten met haar nieuwe baan. 
Na de vele fijne jaren bij ons op school zullen wij, kinderen en collega’s haar zeker gaan missen. Maar 
we wensen haar natuurlijk heel veel plezier en succes!  
 
Zwangerschapsverlof juf Fatma 
Binnenkort gaat juf Fatma met verlof, vanaf maandag 29 oktober zal juf Dana bij ons op school 
komen werken. Juf Fatma zal de groep overdragen aan juf Dana. Wij heten  juf Dana welkom en 
wensen haar heel veel plezier in groep 1/2 a.  
 
Nieuwe toiletgroepen 
Als u deze week binnen bent geweest heeft u het vast al gezien, er wordt weer hard geklust op 
school. De toiletgroepen bij de hoofdingang zijn gesloopt en gaan vernieuwd worden. Even wat 
ongemak, maar dan weer mooie toiletten! 
 
Surveillancerooster 
Als onze kinderen buiten spelen in de pauzes vinden wij het erg belangrijk dat er altijd minimaal 2 
mensen per speelplaats buiten zijn om op te letten en waar nodig te helpen. Nu merken we dat dit 
niet altijd lukt met het huidige systeem van gescheiden pauzes. Daarom gaan we de komende 
periode weer wat verschillende manieren van pauzes uitproberen om te zorgen dat er wel altijd 
voldoende toezicht is. Mocht u hier vragen over hebben, kunt u altijd op school terecht. 
 
Reminder 

- Moeder crea, dinsdag 6 november ’18; 
- Leesclub 1, donderdag 8 november ’18; 
- Themadag Overleveringen/Hadiths, dinsdag 13 november ’18. 
- Extra schoolreis groep 1, 2, 3 en 4 donderdag 15 november ’18. 

 
Ouderspreekuur 
Het volgende ouderspreekuur van dit schooljaar is op woensdag  14 november as. Juf Saliha heeft tijd 
voor u tussen 08.45-10.00 uur. 
 

Ingezonden, gezins- en jongerencoaches 

 

 

 

 

 

 


