
Schoolnieuwsbrief maart 2022

In deze nieuwsbrief kunt u vooral veel kennismaken! Zowel met nieuw personeel als met de nieuwe
samenstelling van de groep leerlingmediatoren, de leerlingenraad en de digital leaders.

Personeelsontwikkelingen

Allereerst kunt u kennismaken met onze 2 invalkrachten, Karin en Arnoud. Karin staat al enige tijd op de
woensdag, donderdag en vrijdag voor groep 4-5-6B. Vanaf de meivakantie zal zij eveneens de invalvacature
voor de maandag en dinsdag in groep 1-2-3 gaan vervullen, waarbij zij zich zal gaan richten op de kinderen
uit groep 1-2. We zijn heel blij met deze match. Hiermee zijn onze invalvacatures vervuld. Joke zal vanaf de
meivakantie weer haar reguliere dagen in groep 1-2-3 gaan werken. Bluette blijft de donderdag extra in
1-2-3 werken, tot aan de zomervakantie.
In groep 7-8 zijn we eveneens heel blij met de invulling van de invalvacature: sinds 3 weken staat Arnoud
Braak op de maandag en dinsdag voor deze groep. Dorenda staat sinds deze
week op maandag en dinsdag voor groep 4-5-6B.
Hieronder stellen Karin en Arnoud zich aan u voor.

Karin Koppel
Mijn naam is Karin van de Koppel. Ik ben 44 jaar, ben getrouwd en woon samen
met mijn man, 3 kinderen en 1 hond in Obdam. Ik ben 20 jaar in het onderwijs
werkzaam en ik doe mijn werk nog steeds met veel plezier.  Ik geef nu les aan
groep 4-5-6 B en ik vind het een leuke groep om voor te staan. In mijn vrije tijd
ga ik graag wandelen met de hond en bak ik lekkere dingen met mijn dochter. Ik
hoop er een gezellige tijd van te maken met de groep.
Met vriendelijke groeten, Karin

Arnoud Braak
Mijn naam is Arnoud Braak. Vanaf 21 maart zal ik, tot de zomervakantie, iedere
maandag en dinsdag voor de klas staan in groep 7/8.
Ik woon in Medemblik samen met mijn vriendin Karin, zoon Mart (12) en dochter
Dieke (10).
Na ruim 20 jaar ben ik terug in het basisonderwijs. Naast een baan als meester
heb ik een acupunctuurpraktijk in Medemblik en Wognum. Ook geef ik les op de
Academie voor Acupunctuur in Amsterdam.
Mijn hobby’s zijn: crossfit, fietsen, wintersport en leuke dingen doen met ons
gezin.
Ik heb ontzettend veel zin om weer les te gaan geven en mijn intentie is om er
met de klas/school niet alleen een leerzame, maar ook een gezellige tijd van te
maken.

Hartelijke groeten, Arnoud



Praktische informatie:

Reminder: Bag2School op donderdag 7 april
Sparen jullie mee voor de school? Met BAG2SCHOOL zamelt de oudervereniging kleding (en meer) in. Dit
levert per kilo een mooi bedrag op waarmee we uitjes of leuke spullen op school kunnen bekostigen. Zonder
dit geld is er minder mogelijk en dat is toch zonde?! Jullie kunnen nu al beginnen met sparen want op
donderdag 7 april staat er weer een kleding inzameling BAG2SCHOOL gepland. U kunt maandag 4 april,
dinsdag 5 april en woensdag 6 april direct voor en na schooltijd uw zakken al op school inleveren.
Alvast bedankt voor het verzamelen!
De oudervereniging

Weer welkom in de school!
De afgelopen weken was u op dinsdag en donderdag weer welkom om uw kind in de school naar de klas te
begeleiden. De ervaring leert dat er (nog) weinig ouders van de groepen 4 en hoger gebruik van maken. Bij
groep 1-2-3 merken we dat regelmaat voor de kinderen fijner is. Vandaar dat we vanaf heden iedere dag de
school weer open stellen, zodat u iedere dag, indien gewenst, kort mee kunt lopen naar de deur van het
klaslokaal.

Voorstellen mediatoren, leerlingenraad en digital
leaders

Dit jaar is de mediatorentraining wat verlaat in verband
met de uitval van Alet in het najaar, maar na de
voorjaarsvakantie is de mediatorentraining succesvol
afgerond door Mel uit groep 7, Liza en Cas Groot uit
groep 6. Ze hebben een mooie basis geleerd om uit te
groeien tot super goede bemiddelaars bij conflicten
tussen leerlingen. Van harte gefeliciteerd!

En hieronder de leerlingenraad van dit schooljaar en
daarnaast de digital leaders (zij leveren binnenkort een
eigen nieuwsbrief aan) :



Overige informatie

Preventief testadvies is vervallen

Bij de versoepelingen rondom de coronamaatregelen is het advies om preventief te testen vervallen. Er
zullen dan ook geen testen meer iedere week aan de kinderen uit groep 6 tot en met 8 worden
meegegeven. Bij klachten blijft het advies om te testen wel staan, evenals de quarantaine van minimaal 5
dagen. Mocht u testen van school nodig hebben om uw kind bij klachten te testen, vraag dit dan even aan
de leerkracht.

Uw hulp is gewenst!
De oudervereniging wil graag in contact komen met creatieve ouders die een muurschildering aan de kant
van de onderbouw ingang zou willen maken. De school kan verder klussenouders gebruiken, die bij
bijvoorbeeld het wegbrengen van oud meubilair willen helpen. Heeft u interesse voor een van deze klussen,
laat het dan even weten!

Reminder: Nancy Visser, schoolmaatschappelijk werker, op maandagochtend in de school

Iedere maandag, vanaf 08.30 tot 10.00 uur is Nancy Visser, onze schoolmaatschappelijk werker uit ons
Ondersteuningsteam, op school aanwezig. U heeft hierover bij de vorige nieuwsbrief een flyer ontvangen.

Brief over herdenking 4 mei in Spierdijk

Zie de bijlage bij deze nieuwsbrief.

In het zonnetje: Van harte gefelicteerd!

In maart waren jarig:

3 maart: Mel (groep 7)
4 maart: Thijs (groep 6) en Marie (groep 8)
8 maart: Jolien (groep 4)
11 maart: Nick (groep 3)
18 maart: Pim (groep 7)
21 maart: Eva (groep 2)
23 maart: Lenn (groep 1)



Agenda:
1 april: groep 7-8 zwemt (ruil met groepen 4-5-6)
14 april: paasviering vanaf 12.00 uur
15 t/m 18 april: paasweekend (vrij)
20 april: Ondersteuningsteam 4
22 april: Koningsspelen
23 april t/m 8 mei: Meivakantie
11 mei: Hoofdluiscontrole
11 t/m 13 mei: groep 7-8 op kamp
13 mei: groepen 4-5-6 zwemmen (ruil met groep 7-8)
26 t/m 27 mei: Hemelvaartweekend (vrij)

Hieronder: onze lentehoek in de aula, met dank aan de ouders van de versiergroep!


