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AGENDA 

 Dinsdag 5 september: 

 Vrijdag 8 september: 

 Dinsdag 19 september:  

groep 8 naar Rederijkers Zierikzee 
studiedag meester Jan Jaap en meester Jeroen 
ouderavond 
 

  
  
  

  
 

AANWEZIGHEID JANNIE EN JEROEN 

Vanaf dit schooljaar wordt de directie van onze 
school gevormd door Jannie Kunst en Jeroen 
Nouwens. Zowel Jannie als Jeroen geven ook leiding 
op een andere school van Stichting Obase. De 
aanwezigheid van Jannie en Jeroen zal daarom voor 
een deel op vaste momenten zijn en voor een deel 
flexibel. 
In principe is Jeroen iedere maandag op school en 
Jannie iedere dinsdag, op donderdagochtend zijn ze 
allebei aanwezig. De andere momenten van de week 
zal dit meer flexibel plaatsvinden; naar behoefte van 
de verschillende scholen. 
 

NIEUWE LEERLINGEN 

Na de vakantie zijn weer een aantal nieuwe 
leerlingen ingestroomd: 
Ilian Vrijhof in V3, Finn Fokkens in V4, Iris van der 
Meer in V4, Billy Visser in V5, Felix Aggenbach in V6, 
Jason Bakker in V5, Jara Schot in groep 3, Kay Schot 
in groep 8, Jonas van Marion in groep 1, Jent 
Westhove groep 1 en Rens van der Meer in groep 7. 
 
Allemaal hartelijk welkom op onze school. We hopen 
dat jullie een prettige tijd en leerzame tijd bij ons 
zullen hebben. 

 

NIEUW 

Idanne van Oosterom is toegevoegd als nieuwe 
collega in groep 1/2. Ze zal de eerste periode vooral 
te zien zijn in groep 1. 
 
 
 

GYMTIJDEN 

De gym tijd en plaats is dit jaar iets veranderd. 
Alle groepen 3 t/m 8 gaan naar de gymzalen van 
Pontes Pieter Zeeman. 
De groepen 6/7, 8, V5/6/7 en V7/8 gaan op 
maandag gymmen tussen 11.30 uur en 14.30 uur. 
Zij gaan allemaal op de fiets naar de gymzaal. 
De groepen V7/8 en 8 gaan om 14.30 uur zelfstandig 
vanaf de Pontes naar huis of school. 
De groepen 5/6, 4, V3/4/5 en 3 gaan op donderdag 
gymmen tussen 10.20 uur en 13.30 uur. 
Zij gaan lopend naar de gymzaal. 
 

GYMKLEDING GR 3-8 

De gymlessen zijn weer begonnen. Wilt u zorgen 
voor gymkleding en gymschoenen. I.v.m. de 
veiligheid willen we lange haren vast met een 
elastiek (een reserve in de klas kan geen kwaad) en 
voor de brillen een brillenkoker. Alvast bedankt. 
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JUF CAROLINE OOSTDIJK 

Voor Caroline Oostdijk is het jaar vervelend 
begonnen, ze is ziek. 
Caroline zal wel regelmatig op school te zien zijn, 
maar kan voorlopig niet de werkzaamheden 
vormgeven zoals gepland. Dit betekent dat we op 
zoek zijn gegaan naar een goede oplossing ter 
vervanging van Caroline, voor de tijd dat ze ziek is. 
We hebben er nog geen zicht op hoe lang dit zal 
duren, we houden u daar uiteraard van op de 
hoogte. 
 
De eerste twee weken van dit schooljaar hadden we 
de vervanging van Caroline reeds gepland, 
onderstaande bezetting van de Vitruviogroepen zal 
daarom ingaan vanaf maandag 11 september. 
 
Vitruvio 3/4/5: Juf Annet zal op maandag, dinsdag en 
woensdag gaan werken en (inval)juf Venita op 
donderdag en vrijdag. 
Vitruvio 5/6/7: Op woensdag zal juf Venita lesgeven, 
de andere dagen meester Jan Jaap. 
Vitruvio 7/8: Meester Ton werkt de hele week, maar 
één maal in de twee weken werkt juf Annet op een 
donderdag in deze groep. 
 
We wensen juf Caroline veel beterschap. 
 

STUDIEDAG MEESTER JAN JAAP EN 
MEESTER JEROEN              

Op vrijdag 8 september gaan meester Jan Jaap en 
meester Jeroen naar een studiedag betreffende 
Daltononderwijs. Meester JanJaap zal deze dag 
vervangen worden door juf Venita. 

 

 

 

 

 

REDERIJKERS ZIERIKZEE 

Toneelgroep Rederijkers Zierikzee voert komende 
week een nieuwe voorstelling op "Als de wereld in 
brand staat". Kinderen uit groep 8 mogen de try-out 
voorstelling op dinsdag 5 september bijwonen, meer 
informatie is in een aparte mail verstuurd. 
 
Voor meer informatie: www.rederijkerszierikzee.nl 
 

SPEELGOEDWINKEL 

Wie helpt ons aan spullen om onze speelgoedwinkel 
in te richten? 
 
De kleuterjuffen 
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