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Even voorstellen
Beste ouders/verzorgers,

Nieuws van de directie

Beste ouders/verzorgers. De formatie
is sinds gisteren (woensdag) rond. Ik
heb gewacht met deze nieuwsbrief
omdat ik graag de volledige bezetting
van de groepen wilde doorgeven. Een
van de nieuwe leerkrachte stelt zich
hieronder aan u voor.
In de volgende nieuwsbrief zullen de
anderen dat ook doen.
Groep 1/2; Juf Katinka ( 4 dagen, 3
dagen voor de groep en 1 dag voor
het begeleiden van anderstalige
leerlingen), juf Marie-Jose de Kam (2
dagen) en juf Marissa ( 2 dagen
Lio-stage)
Groep 3; Juf Chantal (3 dagen) en
juf Jacqueline Grim-Poortvliet (2
dagen).
Groep 4; Juf Angela (2 dagen) en
Juf Marlies Jansen (3 dagen)
Groep 5; Juf Dewy (4 dagen), de
vijfde dag is er tot medio november
in ieder geval vervanging.
Groep 6; Juf Jacolien (5 dagen)
Groep 7/8; Juf Kim (4 dagen) en juf
Dewy (1 dag)
Intern begeleider; Juf Mirabella (2
dagen) zij vervangt Juf Mirjam die
met zwangerschapsverlof is.
Onderwijsassistentie; Juf
Annelieke (5 dagen)
Interieurverzorging;
Lia Drijdijk (5 dagen)
Directie; meester Chris (4 dagen)

Bij deze wil ik mij graag even
voorstellen als de nieuwe juf van
groep 4.
Ik ben Marlies Jansen, 36 jaar en ik
woon in Middelburg. Ik ben getrouwd
en heb twee
dochtertjes van 3,5 jaar en acht
maanden.
Afgelopen schooljaar heb ik in een
groep 1-2 gewerkt op De Linge in
Biezelinge. Het jaar ervoor heb ik in
een groep 6-7 gewerkt op De
Hoeksteen in Wemeldinge.
Ik heb de jaren daarvoor heb ik in
het speciaal onderwijs gewerkt in
Rotterdam. Ik ben nu zo’n 9 jaar
werkzaam in het onderwijs.
Ik kijk er erg naar uit om na de
zomervakantie op De Welle in groep
4 te gaan werken! Vorige week heb
ik de kinderen al even mogen
ontmoeten tijdens de
doorschuifochtend. Het lijkt me een
leuke klas!
Fijne vakantie alvast en tot volgend
schooljaar,
Vriendelijke groet,
Marlies Jansen

Slotdag 6 juli.
Morgen vrijdag 6 juli zijn alle
kinderen om 12.00 uur vrij.

€ 1519,30.
Hier kunnen we 4 extra
Chromebooks voor kopen. Bedankt
Wim voor dit initiatief.

Start van het schooljaar.
Maandag 20 augustus starten we het
nieuwe schooljaar.
U bent van harte uitgenodigd om het
eerste half uur mee te maken in de
nieuwe groep van uw kind.

Eindfeest Meester Wim

Wat een geweldige dag hebben we
22 juni mogen beleven. Eerst
‘s ochtends een traktatie,
vossenjacht, Owimpische Spelen en
daarna het
kleedjes/foodtruckfestival.
Wim had zelf gevraagd of de
opbrengst van deze middag bestemd
zou worden voor de aanschaf van
chromebooks.
De mooie opbrengst is:

Vakantierooster 2018-2019
De vakanties voor het volgende
schooljaar zet ik nog eens in de
nieuwsbrief.
Herfstvakantie ma 15/10-vr 19/10
Kerstvakantie ma 24/12-vr 04/01
Voorjaarsvak. ma 04/03-vr 08/03
G.Vrijdag/Pasen vr 19/04-ma 22/04
Meivakantie
ma 23/04-vr 03/05
Hemelvaartsdag do 30/05-vr 31/05
2e Pinksterdag ma 10/06
Zomervakantie ma 08/07-vr
16/08

Belangrijke data.
●
●

Vrijdag 6 juli kinderen om
12.00 uur vrij.
Maandag 20 augustus start
nieuwe schooljaar.

Ik hoop u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben.
Namens het team van de Welle wens
ik u een fijne, zonnige zomervakantie
toe.
We hopen jullie maandag 20
augustus te mogen begroeten.
Chris Kouwijzer.

