
Hallo allemaal, 

 

Ik ben Niek Welleweerd, 26 jaar en kom uit Bruchterveld.  

Ik ben werkzaam bij Sportservice Groep en dit is het tweede schooljaar  

dat ik lesgeef.  

Eerder heb ik op verschillende scholen lesgegeven in de omgeving van  

Hardenberg/Coevorden. Naast lesgeven op verschillende basisscholen  

ben ik trainer van de VR1 uit Bruchterveld.  

Ook beoefen ik zelf nog een sport en dat is honkbal.  

Ik kijk uit naar komend schooljaar en heb enorm veel zin om les te geven 

hier! 

 

Met vriendelijke groet, 

Niek Welleweerd 
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Klassenouders 
De klassenouders voor dit schooljaar zijn bijna bekend. In groep 1/2 zal Amela Turkanovic (moeder Den-

ny) helpen wanneer nodig. Voor groep 3/4 gaan Christa Vedelaar (moeder Renske & Elyse) en Laura 

Kwant (moeder Lynn) deze taak op zich nemen. Voor groep 5/6 zal Bianca Ossel (moeder Kai) de klassen

-ouder zijn en voor groep 7/8 is helaas nog niemand bekend. Wie voelt zich geroepen en wil deze taak 

voor dit jaar op zich nemen? Wij willen alle klassenouders van dit jaar alvast hartelijk bedanken voor hun 

aanmelding! 

Hallo allemaal, 

 

Sommigen zullen mij al hebben zien rondlopen, dus laat ik mij maar eens 

voorstellen. 

Mijn naam is Sharon Hogenberg  

en ik kom dit jaar het team versterken als onderwijsassistent. 

Dit doe ik op de maandag- en dinsdagochtend, 

van 8:00 tot 10:00 uur op de Van Royen en  

van 10:15 tot 12:00 uur op de Piramide. 

Ik ben 21 jaar oud en kom uit Coevorden. 

Ik sport graag en dans in een grote dansgroep in Coevorden.  

Voel je niet bezwaard om vragen te stellen als deze er zijn! 

 

Groetjes, 

Sharon Hogenberg 



 

 
      

                                 

 

 

 

Oud papier 6 oktober 
 
Voor het halen van oud papier zijn wij 

hulp nodig van de volgende ouders:  

 Lyanne Kloppenburg  

 Noa, Dyon, Zoe Regtop 

 Kai Alserda 

 Syenna Alting 

 

Bij verhindering graag zelf zorgen voor  

vervanging  
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Belangrijke data: 

Maandag 24 september en dinsdag  

25 september: eerste oudergesprekken  

 

Woensdag 26 september: start kinder-

postzegels. 

 

Maandag 1 oktober: start Kinderboeken-

week 

 

Bijlage: 

 

Vragenlijst omgekeerde ouder-

gesprekken voor 

 

Groep 1t/m 4 

Groep 5 t/m 7 

Groep 8 

Oudergesprekken 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangegeven, gaan de eerste oudergesprekken dit jaar iets anders.  

In de bijlage vindt u de beloofde formulieren als voorbereiding op de omgekeerde oudergesprekken.  

Aan het eind van de week zullen de leerlingen de briefjes met de indeling voor de gesprekken mee naar 

huis krijgen. Daarbij zit ook de geprinte versie van de formulieren voor de voorbereiding. 

We hopen op boeiende en interessante gesprekken en zien u graag volgende week. 

 


