
 

Nieuwjaarswensen 
 

Probeer nieuwe dingen 
Daag jezelf uit 
Zie wat goed gaat 
Wees jezelf 
Doe je beste best 
Durf fouten te maken 
En het opnieuw te proberen 
Geniet, dans, schitter en straal 
 
Kies er niet eentje,  
maar doe het dit jaar allemaal! 
 
 
Onderbouw kleutergroepen 

Sinds de kerstvakantie is groep 1-2 gesplitst in een groep 1a-2 en 
een groep 1b. In de afgelopen maanden zijn er veel nieuwe 
aanmeldingen van nieuwe leerlingen in de jongere groepen 
geweest, waardoor de kleuters zijn uitgegroeid tot meer dan 30 
leerlingen. Fantastisch! 
Het splitsen van de groep is in goed overleg met juf Thera, het team 
en de (P)MR (medezeggenschapsraad) gedaan. 
 

Groep 1b zal bestaan uit de volgende leerlingen:  

• De leerlingen die na de zomervakantie zijn gestart in groep 1 
en de leerlingen die in de eerste maanden zijn ingestroomd. 

• Ook de leerlingen die verderop in het schooljaar nog 
instromen zullen in groep 1b een plekje krijgen. 

• Tot slot ook de leerlingen voor wie het passender is om in 
groep 1b onderwijs te krijgen.  

(Mocht dit uw kind betreffen, zal juf Thera daar contact over 
opnemen met u.)  

Leerkrachten 
Groep 1a-2 zal door juf Thera worden voortgezet. 
Groep 1b zal tot aan de voorjaarsvakantie begeleid worden door juf 
Kim Jalvingh (leerkracht; ma, di en do) en juf Grietje (wo en vr)
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In de agenda 
 
13 januari 
Jinky’s Mikmak 
poppentheater 
Bieb Schoonoord 

 
14 januari 
Ophalen oud papier 
Fam. Schneider 
Fam. Buunk 
Fam. Vedelaar 
Fam. Marquering 
 
16 januari 
Start Cito toetsen 
 
2 februari 
Nieuwsbrief 6 
 

 



 

Na de voorjaarsvakantie wordt de groep overgenomen door juf Monica Bonsing 

(leerkracht; ma, di en wo) en juf Grietje (do en vr). 

Gedurende het schooljaar zullen de twee groepen ook veel samen ondernemen, 

zowel tijdens het werken als tijdens de vrije momenten. 
 

We zijn blij dat we halverwege het jaar twee leerkrachten hebben kunnen vinden die, 

samen met juf Thera en juf Grietje, de leerlingen in de onderbouw kunnen lesgeven. 

 
Welkom Kim, juf groep 1b 
 
 

Welkom Marieke, intern begeleider 
 
Hallo allemaal,  
 
Langs deze weg wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Marieke van de Klashorst, 
ik ben getrouwd met Huib en samen hebben we drie kinderen, twee dochters van 21 en 
19 jaar en een zoon van 16. Inmiddels werk ik 15 jaar bij Onderwijsstichting Arcade. De 
eerste jaren als groepsleerkracht, de laatste jaren als leerkracht van Breinstein 
(bovenschoolse plusklas), Leren in Verbinding en specialist (hoog)begaafdheid. Vanaf 1 
januari mag ik de teams van obs Burgemeester S.J. van Royen en obs De Akker versterken 
en ga ik met veel plezier en vertrouwen aan de slag als intern begeleider. De eerste 
indrukken van de collega's en leerlingen zijn positief. Binnenkort zullen we elkaar vast een 
keer ontmoeten. Ik kijk uit naar een mooie samenwerking met iedereen die bij de school 
betrokken is. 
 
Marieke 
 
 
 
Cobie 
Vlak voor de kerstvakantie is Cobie in onze scholengroep erbij gekomen. Cobie zal de 
taken van Rija overnemen. Voor onder andere het doorgeven van adreswijzigingen of 
administratieve vragen, kunt u terecht bij Cobie: cmeiringh@sg-owsa.nl 
 

 
Welkom Cobie! 
 
 
 
 
 
 

mailto:cmeiringh@sg-owsa.nl


 

Gift van mevr. van Heest 
Vrijdag (voor de kerstvakantie) kregen we bezoek van Mevr. Van Heest, onze huisarts.  
Bij haar afscheid heeft ze geld gevraagd en deze giften worden geschonken aan beide 
scholen.  Van dit geld gaan we, haar wens, muzieklessen organiseren. Hoe dit eruit gaat 
zien gaan we dit jaar bedenken.  We willen mevr. Van Heest heel hartelijk bedanken voor 
deze gulle gift en wensen haar een fijn en lang pensioen toe. 
 
 
Schoolreisgeld  
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen een nota meegekregen voor de betaling van de 
schoolreis/schoolkamp. 
We willen u vriendelijk vragen dit bedrag voor 1 mei over te maken zodat we de 
schoolreisjes kunnen betalen. 
 
 
Ophalen oud papier 
De ouderraad vraagt de hulp van deze ouders voor het ophalen van oud papier. 
 
Fam. Schneider Lieneke groep 8 
Fam. Buunk Olaf en Freek groep 8 en 5 
Fam. Vedelaar Damon groep 1 
Fam. Marquering Eva groep 1 
 
Door het ophalen van het oud papier kunnen we van deze inkomsten o.a. Sinterklaas, 
Kerst, het paasontbijt en andere festiviteiten voor de kinderen bekostigen en organiseren. 
Het ophalen duurt ongeveer twee en een half uur.  
Bij verhindering graag zelf voor vervanging zorgen.  
Startpunt achter de supermarkt 8:00 uur. 
Coördinator Sebastiaan Feenstra. 
 
 
 

Cito toetsen 
In week 3 en 4 worden de CITO toetsen afgenomen. 
In deze weken wordt heel veel van de kinderen gevraagd. 
U kunt helpen door ervoor te zorgen dat de kinderen goed uitgerust en met een gevulde 
maag hun taken kunnen maken. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Leesvreters 
In groep 5 en 6 gaat volgende week het leesproject “Leesvreters” weer starten. 
Iedere week krijgen we een nieuw boek in de klas en wordt dit boek besproken.  
We verwachten dat kinderen enthousiast worden en de boeken gaan lezen.  
Kijk voor meer informatie op https://www.leesvreters.nl/de-titels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorzitter College van Bestuur 
 Per 1 januari 2023 heeft er een wijziging plaats gevonden betreffende de Voorzitter 
College van Bestuur bij Onderwijsstichting Arcade. Met ingang van bovengenoemde 
datum heeft mevr. Aranka van Heyningen, afscheid genomen bij de stichting. Zij is 12 jaar 
actief geweest binnen de organisatie en 45 jaar in diverse functies binnen het onderwijs. 
  
De Raad van Toezicht heeft besloten de heer Sjoerd van Slageren te benoemen als 
nieuwe Voorzitter College van Bestuur. Hij zal in deze functie starten op 1 maart 2023. Tot 
die tijd zal de heer Richard Benneker als waarnemend bestuurder de taken op zich 
nemen. 
 
 

 
Volgende nieuwsbrief 
Donderdag 2 februari. 

https://www.leesvreters.nl/de-titels

