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Nieuws van de directie

Personeel;
Op dit moment zijn juf Eveline (op
maandag in groep7/8 en dinsdag
begeleidt ze o.a. de plusklas) en juf
Joke (intern begeleider
afwezig)i.v.m. ziekte. Juf Eveline
wordt op maandag vervangen door
juf Dewy. Juf Annemiek vervangt
een dag van juf Joke. Groep 1 en 2
zijn nu gesplitst. In groep 1 staat juf
Katinka en in groep 2 juf Chantal.
Juf Chantal en juf Annemiek stellen
zichzelf hier onder voor.
Even voorstellen
We zijn met een nieuwe groep 2
begonnen!
Wat hadden de kinderen en ik er zin
in. Een nieuwe klas, veel nieuwe
spullen en een
nieuwe juf.
Daarom even
een kort stukje
over mezelf om
even kennis te
maken.
Fijn dat ik veel
ouders al heb
kunnen
ontmoeten.
Mijn naam is
Chantal
Verschiere-de
Koeijer, 28 jaar en wonend in
Heinkenszand. Daar woon ik samen
met mijn man Jeroen. Voor het derde
schooljaaar werk ik nu met veel
plezier bij Alpha, hiervoor op ’t
Noorderlicht in Goes en het
afgelopen half jaar in Krabbendijke.
Daarvoor heb ik vijf jaar

werkervaring in Rotterdam
opgedaan, waar ik toen woonde.
Verder zijn mijn hobby’s tekenen,
motor rijden, fotografie en nog veel
meer.
Ik heb veel zin om fijn met deze
groep 2 te gaan werken!
Groetjes juf Chantal
Mijn naam is Annemiek van Uffelen
en ik woon in Rilland. Twee weken
voor de kerstvakantie werd er een
oproep gedaan om Joke tijdelijk te
vervangen op de Welle. Joke is intern
begeleider en regelt onder andere
allerlei zaken rondom leerlingenzorg,
coacht leerkrachten en analyseert
toets gegevens. Ik heb gehoor
gegeven aan deze oproep. Ik
vervang haar nu 1 dag in de week,
meer dagen zijn helaas niet mogelijk
omdat ik ook nog leerkracht ben van
groep 4 en interne begeleider van
groep 1-3 op het Honk in Kapelle.
Ik probeer zoveel mogelijk de taken
van Joke over te nemen. Alles
overnemen gaat niet lukken dus
sommige zaken zullen even moeten
wachten tot Joke weer terug is. Het
belangrijkste is dat het onderwijs aan
jullie kinderen goed verloopt en dat
de leerlingen met extra begeleiding
of extra onderwijsbehoeftes goed
worden begeleid.
Ik heb al gemerkt en ervaren dat er
op de Welle hele kundige en
hardwerkende leerkrachten zijn, die
mijn begeleiding gelukkig niet zo
hard nodig hebben. Heel veel lossen
zij zelf op en regelen ze zelf.
Vele van u zal ik niet ontmoeten,
anderen misschien wel en sommigen

heb ik al ontmoet, dit waren prettige
gesprekken.
Mocht u een vraag hebben dan kunt
u altijd bij mij terecht. Via de mail
elke dag en op maandag op school.
Groet, Annemiek van Uffelen
a.vanuffelen@alphascholengroep.nl

Verbouwing/Bouwaanvraag

In de kerstvakantie heeft er een
interne verbouwing plaats gevonden.
Daardoor kunnen we groep 1/2
splitsen. Groep 2 zit in de verbouwde
speelzaal.
Met het aantal kinderen van dit
moment en de prognoses van de
komende jaren hebben we recht op
meer onderwijsruimte. Het bestuur
heeft daarvoor een bouwaanvraag
gedaan bij de gemeente. Het kan
nog wel even duren voordat er een
definitief besluit over de bouw valt.

Stand van zaken m.b.t. het
vormen van een IKC
(Integraal Kind Centrum)

Zoals u in de nieuwsbrief van
november heeft kunnen lezen zijn we
bezig met het vormen van een
Kindcentrum. Alpha Scholengroep
heeft beleid hierop gevormd. Alle
Alphascholen worden in de toekomst
kindcentra. Kibeo is hierin onze
partner. Op allerlei niveaus wordt
hiervoor samen gewerkt.
Bestuurlijk is er overleg, de
bouwaanvraag is samen gedaan en
op 1 februari 2017 komen beide
teams samen om de visie te bepalen.

Het is een leuk en boeiend traject
wat we gaan lopen.
In elke nieuwsbrief zal ik u hiervan
op de hoogte houden

Studiedagen.

In de komende weken zijn er twee
studiedagen.
 7 februari hebben we onze
eigen studiedag.
 15 februari is het de
Alphastudiedag.
Deze dagen zijn de kinderen vrij.

Speelplein.
Net voor de kerstvakantie zijn de
nieuwe speeltoestellen geplaatst.
Een groot deel van de bekostiging
is door de activiteiten commissie
gedaan. In het verleden is er o.a.
een sponsorloop geweest.
Het plein is nog niet helemaal af
maar het is de bedoeling dat we
in het voorjaar het plein feestelijk
officieel openen.

graag wachten met vertrekken tot de
kinderen echt uit zijn.
Dank voor het begrip.

Audit.
In de vorige nieuwsbrief schreef ik
dat er 29 november een audit zou
plaats vinden. Door ziekte van
verschillende mensen is dit niet
door gegaan.
Later in het jaar zal dit nog wel
gebeuren. Een exacte datum
weten we nog niet.

Bezoek van de kleuters aan de
bibliotheek.
Wat een verrassing op woensdag 25
januari. De beide kleutergroepen
werden in het kader van de Nationale
Voorleesdagen voorgelezen in de
bibliotheek door niemand minder dan
de burgemeester.
De bibliotheek had alles heel goed
georganiseerd. Er was voor eten en
drinken gezorgd en de kinderen
kregen ook nog cadeautjes. Super!!

Rapport.
Het nieuwe rapport is klaar en zal op
17 februari worden mee gegeven.
Enkele ouders zijn bij de
ontwikkeling betrokken. We zijn
benieuwd hoe u en de kinderen over
het nieuwe rapport denken.
Tips om te verbeteren zijn natuurlijk
altijd welkom.
Verkeerssituatie in de Slotstraat.
Een aantal maanden geleden zijn er
op straat bij de ingangen
verkeersmaatjes geplaatst.

Belangrijke data.




Toch blijven er gevaarlijke situaties
ontstaan. Graag zoveel mogelijk te
voet of met de fiets komen. Mocht u
toch met de auto moeten komen dan

Dinsdag 7 februari Studiedag.
Alle kinderen vrij.
Woensdag 15 februari Alpha
studiedag.
Alle kinderen vrij.
Vrijdag 17 februari gaan de
rapporten mee.

Ik hoop u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben.
Namens het team van de Welle
Chris Kouwijzer

