
 

   

 

                                                                         

 

 

Woensdag 25 januari 2023 

Agenda 

Ma 6 febr. t/m Wo 8 febr. VO advies gesprekken gr 8 

      Vrijdag 10 febr.   Studiedag (alle leerlingen vrij) 

Maandag 13 febr.   Studiedag (alle leerlingen vrij) 

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nieuws van de directie 

Volgende week (30 jan t/m 3 febr.) ben ik niet aanwezig op school omdat ik mijn laatste week 
aanvullend geboorteverlof heb. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met de leerkracht van u 
kind. Mailtjes en Parro berichten zal ik vanaf maandag 6 februari beantwoorden.  
 

Hieronder stelt Lis van der Wal zich kort voor. Lis zal vanaf volgende week juf Nadine gaan 
vervangen die met zwangerschapsverlof gaat. 
 
Groeten Joris 
 

Even voorstellen 

Beste ouders en leerlingen, 
Wat leuk dat ik bij jullie op school mag komen werken!  
Mijn naam is Lis van der Wal en ik ben pas deze kant op verhuisd. Wat een mooie omgeving. Ik 
hou namelijk erg van de natuur en van buiten zijn. Ook werk ik graag in mijn tuin en heb ik een 
lief paard. Ik heb altijd in groep 5/6/7 gewerkt op mijn vorige school en ga nu een nieuwe 
uitdaging aan in groep 1/2. Ik heb er veel zin in. 
 

Tot snel! 

Juf Lis 

 

Bericht van juf Nadine 

Nog even een berichtje van mij voordat mijn zwangerschapsverlof in gaat.  
Ze zeggen dat de tijd snel gaat als je het naar je zin hebt en dat klopt 
helemaal. Want morgen, donderdag 26 januari is alweer mijn laatste 
werkdag. Vanaf vrijdag 27 januari ga ik t/m de zomervakantie met 
zwangerschapsverlof.  
 
In het nieuwe schooljaar ga ik jullie allemaal weer zien, best een gek idee 
merk ik als ik dit zo schrijf. Maar tegelijkertijd ook een heerlijk vooruitzicht 
om te gaan genieten van de kleine die op komst is. Ik wens jullie allemaal 
een heel fijn tweede helft van het schooljaar!  
Groeten, Nadine   
 

 



 

 

 

 

 

PBS 

Na het werken op het onderwijsplein ruim ik alles netjes op, is de gedragsverwachting die de 
komende tijd centraal staat in de school. De kinderen die in de PBS-raad zitten, hebben foto's 
gemaakt waarop dit goed en fout te zien is. Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst vorige week 
maandag op het onderwijsplein hebben ze deze foto's laten zien en is de gedragsverwachting 
besproken. Er worden muntjes uitgedeeld als er netjes wordt opgeruimd en elke groep spaart 
de muntjes op in de buis in de klas met als doel een gezamenlijke beloning. Door positief gedrag 
te stimuleren, stimuleren we een positief klimaat in de klas en op school. 
 

Oproep clinics Koningsspelen  

Het is duurt nog even maar op vrijdag 21 april hebben we op school de Koningsspelen. Voor 
deze dag zijn wij op zoek naar leuke clinics voor de kinderen van groep 6,7 en 8 en in de middag 
voor groep 5. Dus heeft u een leuke hobby , dit mag een sport zijn maar ook schaken, breien 
etc, en vindt u het leuk hier meerdere clinics van 50 minuten over te geven stuurt u dan z.s.m. 
maar uiterlijk 24 februari een berichtje aan Juf Wendy – w.breedijk@wijdevenen.nl                                                                                                                                

Wie helpt ons bij het organiseren van het verkeersexamen                             

Elk jaar doen de kinderen van groep 7 hun verkeersexamen. De leerkracht zorgt voor de 
voorbereiding en het afnemen van het schriftelijk verkeersexamen. Het praktische deel is in 
Nieuwkoop en wordt geregeld door een werkgroep van o.a. ouders van de scholen. Het gaat 
dan om een paar avonden overleg ter voorbereiding en een vrijdagochtend waarop het examen 
is. Voor onze school wordt dit al een aantal jaar gedaan door Merlijn Mikkers. Aangezien zijn 
dochter nu van school gaat, zijn we op zoek naar iemand anders die dit zou willen gaan doen.  
Wie zou voor onze school mee willen doen in deze werkgroep? U kunt uw belangstelling 
doorgeven aan de leerkracht van uw kind of mailen naar t.bon@wijdevenen.nl 

 

Wijzigingen doorgeven Gaat u verhuizen of heeft u een ander telefoonnummer? 

Administratieve wijzigingen kunt u doorgeven aan de administratie: 
administratie.antonius@wijdevenen.nl 
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