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Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen,
We hebben een drukke tijd achter de rug! De kinderen werkten hard, maakten
Citotoetsen en kregen hun rapport mee naar huis. Voor leerkrachten is dit ook een
drukke tijd, omdat zij alle opbrengsten analyseren en vertalen in nieuwe plannen
voor de komende tijd en natuurlijk heeft u allemaal kunnen spreken met de
leerkracht(en) van uw kind(eren).
Tijd om stil te staan is er natuurlijk niet en de voorbereidingen voor de themaweek
zijn alweer in volle gang! We gaan van 20 tot en met 27 maart met de hele school
leren over en werken aan het thema ‘duurzaamheid’. De leerkrachten zijn druk
bezig met alle voorbereidingen en we kijken er naar uit met elkaar!
Ook heb ik een bericht over een van onze leerkrachten. Marjolein heeft een nieuwe
baan aanvaard in haar woonplaats en dit betekent dat zij afscheid gaat nemen van
de van Hasseltschool. Marjolein schrijft zelf over haar vertrek het volgende:

Beste ouders van groep 7/8,
Na veel wikken en wegen heb ik besloten om een baan aan te nemen in mijn
woonplaats Lelystad. Het dagelijkse heen- en weer rijden, de lange dagen van huis,
in combinatie met een dynamische groep zorgden ervoor dat ik steeds vermoeider
werd. Vanaf het moment dat ik gevraagd werd om op een school in Lelystad te gaan
werken besefte ik dat het tijd was om een stapje terug te doen. Ik heb vijftien jaar met
heel veel plezier op de Van Hasseltschool gewerkt, en ik zal de kinderen, u als ouders
en de collega’s zeker missen. Gelukkig komt er een goede vervanger voor mij in de
plaats, en ik wens haar net zo veel plezier toe als ik al die jaren heb gehad!
Marjolein Klingenberg
Wij gaan Marjolein ontzettend missen en wensen haar alle goeds toe op haar nieuwe
school. Zij heeft ons team jarenlang versterkt en geïnspireerd door het
enthousiasme dat zij heeft voor het onderwijs en zij heeft ons als

gedragscoördinator veel geleerd! Gelukkig kan ik u wel melden dat we een nieuwe
juf hebben gevonden voor groep 7/8. Haar naam is Maartje Mol en zij stelt zich
verderop in deze nieuwsbrief aan u voor. We heten Maartje van harte welkom in ons
team en hopen dat zij zich heel snel thuis voelt!

Een hartelijke groet, ook namens het team,
Willemien Trommel

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Maartje Mol, ik ben 25 jaar en woon in Bussum.
Afgelopen vijf jaar heb ik gewerkt in Maarssen en in Hilversum.
Begin december ben ik samen met mijn man vetrokken naar
Australië en Nieuw-Zeeland om dat stukje van de wereld te
ontdekken. Halverwege februari zijn wij terug gekomen en nu
ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. Met plezier ben ik gestart
in groep 7/8 en ik hoop de aankomende tijd de leerlingen goed
te leren kennen. Daarnaast zal ik één dag in de week meelopen
met Daniëlle (de IB-er) waarbij ik graag wil leren hoe ik meer
zorg kan bieden aan leerlingen.
Naast lesgeven vind ik het erg leuk om te tennissen, zingen, wielrennen en reizen.
Ik hoop dat we samen met u en de leerlingen een fantastische, gezellige en leerzame
tijd tegemoet gaan!

EXCURSIE VAN GOGHMUSEUM
Op dinsdag 12 maart gaan de
groepen 5 t/m 8 op excursie met
de Museumpleinbus naar het Van
Goghmuseum in Amsterdam.
Juf Laura, Juf Marjolein, Juf Maartje
en Meester Quinten gaan mee.
De excursie is geheel onder
schooltijd. De kinderen gaan in het
museum zelf kunst maken, dus het
is handig om kleding aan te doen

die vies mag worden. De kinderen moeten eten en drinken meenemen zoals zij dat
gewend zijn op een normale schooldag. Zorgt u ervoor dat de naam van uw kind
duidelijk op de tas staat.

ZIEK = THUIS
Nu de afgelopen weken veel kinderen ziek waren, willen we herhalen dat zieke
kinderen echt thuis moeten blijven, ook al komt dat misschien thuis niet zo handig
uit.
8.30 UUR
Om op tijd te kunnen starten, willen we dat álle kinderen om 8.30 uur in de klas
aanwezig zijn; liefst nog wat eerder. Dan kunnen ze even "landen" en bijkletsen met
vriendjes en vriendinnetjes.

KALENDER MAART 2019
12 maart

Excursie groep 5 t/m 8 Van Goghmuseum

13 maart

Spelletjesochtend groep 1 t/m 4

20 maart

Excursie groep 5/6 naar de synagoge

20 maart

Start Themaweek Duurzaamheid

22 maart

11:30 uur pannenkoeken eten

27 maart

Afsluiting Themaweek Duurzaamheid

KALENDER APRIL 2019
12 april

Koningsspelen

18 april

11:00 uur Paasviering

19 april – 5 mei
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