
 
 Vrijdag 9 april 2019 

 

 Agenda: 
 

Deze week  

 

Vrijdag 10 april Goede vrijdag, kinderen vrij van thuisschool! 

Zondag 12 april 1e Paasdag 

Maandag 13 april 2e Paasdag, kinderen vrij van thuisschool! 

Vrijdag 17 april Juf Ellen jarig! 

 

                      

         

Thuisonderwijs/Thuisschool 

We hebben 4 weken thuisonderwijs achter de rug. 

Ouders, kinderen en leerkrachten zijn daar heel 

druk mee. 

Het is fijn om te zien dat er veel foto’s gestuurd 

worden naar de juffen/meester zodat wij een 

beeld krijgen van wat kinderen aan het doen zijn 

en gemaakt hebben. Daarnaast krijgen wij veel 

mailtjes met vragen die wij kunnen beantwoorden 

zodat kinderen en/of ouders weer door kunnen 

gaan.  

 

Er worden instructie filmpjes op Social Schools 

gezet zodat de instructie gevolgd kan worden, er 

zijn groepen die ’s morgens klassikaal openen via 

Google meet, er zijn klassen die gaan beeld 

bellen, kortom het loopt allemaal.  

 

Jullie als ouders spelen daar een grote rol bij en 

dat doen jullie goed. Mochten er wel zaken zijn 

waar jullie tegenaan lopen neem dan contact op 

met de leerkracht. Samen staan we sterk! 

 

 

De jarigen van aankomende 

twee weken: 

 

Mya Schipper, Joel Scholten,  

Marit van Diemen, Mees Beentjes, 

Sven Wormsbecher, Amy Kalfsvel, 

Teun Maas, Tjez Konijn 

 

 



        

 

 

 

 

  

  

 

 

    

         

        

 

 

Meester Nico / Juf Soraya 

 
Toen juf Soraya met zwangerschapsverlof ging kwam 

meester Nico als onderwijsassistent de taken van  

juf Soraya overnemen. Daar waren wij en de kinderen 

ontzettend blij mee. Tijdens zijn invalperiode heeft 

Nico zijn diploma als leerkracht gehaald. Super van 

hem.  

 

Nico is per 1 april aangenomen als leerkracht op de 

Kornak. Natuurlijk vond Nico het jammer dat hij, 

doordat de scholen dicht gingen, geen afscheid kon 

nemen van de kinderen. Ook zijn start als leerkracht 

met een eigen groep verloopt anders dan gedacht. 

Zodra alles weer normaal is komt Nico zeker nog een 

keer langs om de kinderen en de collega’s gedag te 

zeggen. 

 

Juf Soraya is inmiddels weer terug van haar 

zwangerschapsverlof en voor haar is dit nu ook een 

vreemde terugkomst. Soraya werkt veel op de 

opvang in de Molenhoek en zij verzorgt het levelwerk 

voor de kinderen uit groep 5a.  

 

Fijn, Soraya dat je weer terug bent. 

Een nieuwe wereldburger 

Vorige week is juf Vera bevallen van een 

mooie dochter. Vera en Alex zijn de trotse 

ouders geworden van Hannah Mae. 

Wij wensen Vera en Alex heel veel geluk 

met hun dochter Hannah. 

 

 

 

         

           


