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Voor op de kalender
dinsdag 14 september 2021

studiemiddag team: alle kinderen VRIJ

Afscheid juf Ellen
Op donderdag 23 september a.s. nemen wij met de kinderen afscheid van juf Ellen
Zondervan. Na een intensieve periode van ziek zijn en re-integratie is helaas duidelijk
geworden dat het niet meer lukt om als leerkracht aan de slag te gaan. Zij gaat dus met
vervroegd pensioen.
Ellen heeft een mooie carrière achter de rug: in 1978 startte zij
namelijk als juf in Zoeterwoude-Dorp. Na haar verhuizing naar
Vroomshoop en de komst van drie kinderen, is ze gaan werken
als invalleerkracht op onze school. Vanaf 2004 was zij in vaste
dienst en heeft zij aan verschillende groepen lesgegeven.
Binnenkort hoort u meer over de invulling van haar afscheid.

Wie is wie in het team?

Bovenste rij v.l.n.r.: juf Ellen, juf Bente, juf Marije, juf Liselot, juf Marjolein
Middelste rij v.l.n.r.: juf Afke, meester Albert, juf Carmen, juf Silvie, juf Angela
Onderste rij v.l.n.r.: juf Anneriek, juf Marleen, meester Rik

E-mailadressen team
Ondanks dat de meeste communicatie via Klasbord verloopt, merken we dat het voor ouders
toch fijn is om de e-mailadressen van de teamleden te hebben. Hieronder vindt u onze emailadressen:
juf Angela

angelazwiers@skot.nl

juf Anneriek

anneriekkorenromp@skot.nl

juf Marjolein

marjoleinbraamhaar@skot.nl

juf Marije

marijemaassenvandenbrink@skot.nl

juf Liselot

liselotalberink@skot.nl

juf Afke

afkehuldrikehiemstra@skot.nl

juf Bente

benteknuif@skot.nl

juf Marleen

marleengehring@skot.nl

meester Rik

rikkriekjes@skot.nl

meester Albert

albertberkhof@skot.nl

directie

directie.wbs-school@skot.nl

Even voorstellen nieuwe collega’s
Hallo allemaal,
Mijn naam is Rik Kriekjes en ben dit schooljaar leerkracht van groep
7/8. Ik ben 21 jaar, woon in Vroomshoop en studeer aan de
Hogeschool KPZ. Inmiddels zit ik in mijn 4e leerjaar en ben ik bezig
met mijn WPO, dit houdt in dat ik 2 dagen zelfstandig voor de klas
sta, namelijk de donderdag en vrijdag. Waarschijnlijk zal ik voor
jullie wel een bekend gezicht zijn, doordat ik natuurlijk in
Vroomshoop woon en regelmatig te zien ben bij Sportlust
Vroomshoop, Optochtcommissie ‘De Doppe’ en Muziekvereniging
‘De Harmonie Vroomshoop’. Niet alleen hierdoor ben ik misschien
een bekend gezicht, maar ook omdat ik afgelopen jaar al stage heb
gelopen in groep 3 en 4 van de Willibrordusschool. De
Willibrordusschool is voor mij dan ook geen onbekend terrein. Naast
de stages van vorig jaar, ben ik zelf ook leerling geweest op de
Willibrordusschool. Ik heb het hier altijd erg naar mijn zin gehad en
vind het dan ook erg leuk dat ik komend schooljaar als leerkracht de
school kom versterken.
Ik ben Afke Huldrike Hiemstra en ik ben vorig jaar afgestudeerd aan
de pabo in Deventer. Ik woon in Almelo en ben 24 jaar. Ik zal tot de
kerstvakantie drie dagen in de week voor groep 6 staan.
Ik houd van boeken lezen, lekkere dingen bakken of koken en
mijn kat knuffelen.
Ik ben aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag.

Hallo, ik ben Silvie Timmerman en ik woon in Den Ham. Dit jaar kom ik hier
stage lopen op maandag en dinsdag. Ik volg de opleiding
onderwijsassistent op het Alfa college in Hardenberg. Ik heb er zin in en
hoop op een leuk en gezellig jaar hier.

Ter herinnering: Informatieavond
Op onze jaarkalender staat de informatieavond gepland op dinsdag 7 september a.s.
Door de coronamaatregelen hebben wij besloten om voor alle groepen een apart moment te
plannen zodat we op voldoende afstand van elkaar kunnen zitten in de hal van onze school.
Het volgende rooster wordt aangehouden:
woensdag 1 september 2021
dinsdag 7 september 2021
donderdag 9 september 2021

18.30 uur

groep 1-2

19.30 uur

groep 5

18.30 uur

groep 4-6

19.30 uur

groep 7-8

18.30 uur

groep 3

De groepsleerkrachten geven deze avond informatie over verschillende
zaken die in de betreffende groep dit jaar aan bod komen. Zo zullen ze
het een en ander vertellen over de werkwijze in de groep, de leerstof, de
toetsen en ingaan op regels en afspraken.
Wij willen benadrukken dat het deze avond gaat om het geven van algemene
groeps-informatie. De avond is niet bedoeld om het functioneren van uw kind of
de groep ter sprake te brengen. Hiervoor kunt u altijd een aparte afspraak maken met de
leerkracht(en).

U kunt zich via een bericht in de Klasbord-app opgeven bij de leerkracht van uw kind
of via directie.wbs-school@skot.nl

