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Bereikbaarheid directie 

Marlies Bisschop en Petra van de Pauvort zijn op werkdagen tussen 8:00 en 
17:00 uur voor alle ouders van de drie scholen binnen onze scholengroep op 
schooldagen bereikbaar op nummer: 

06-38998893 
Uiteraard kunt u gewoon de school bellen wanneer u uw kind wilt ziek– of 
afmelden. Dit nummer is bedoeld voor overige zaken. 

Agenda: 

 

t/m 17-10  Kinderboekenweek “Worden wie je wil” 

Do 14-10  ‘s middags zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiemiddag 

18 t/m 24-10 Herfstvakantie 

28-10   uitgave Nieuwsbrief nr. 5 

Dank jullie wel!  

Wat een verrassingen kregen de juffen en meester op 5 oktober! Het was een echte 
feestdag met de mooiste en persoonlijke cadeautjes. Namens ons allemaal:  

heel hartelijk bedankt! 

Intern begeleider 
 
Helaas moeten wij u meedelen dat de nieuwe intern begeleider, dhr. Jur Raatjes, zich heeft terugge-
trokken. De oorzaak hiervan ligt in het contact tussen hem en het interimbureau waarvoor hij werkt 
en heeft niets te maken met  onze school of Arcade. Vervelend is het wel. We  gaan nu samen kijken 
naar een duurzame oplossing. We hopen u hierover snel te kunnen berichten. 

Directie aanwezig 

Woensdag 13 oktober  Petra van de Pauvort aanwezig 
Maandag 25 oktober  Petra van de Pauvort aanwezig 
Woensdag 27 oktober (mo) Marlies Bisschop aanwezig 
Dinsdag 2 november (mi)  Marlies Bisschop aanwezig 
Donderdag 4 november  Petra van de Pauvort aanwezig 
 



Dierendag  

De kinderen van groep 3 en 4 heb   ben deze prachtige fantasiebeesten gemaakt vanwege werled die-
rendag. 

 

 

 

 

Een nieuw schoolgebouw 

U heeft in de plaatselijke pers al gelezen dat er plannen liggen voor een nieuw schoolgebouw waarin 
beide scholen gevestigd kunnen worden. Ook wij wachten met spanning op de uitslag van het vooron-
derzoek en het overleg tussen de gemeente en Arcade. Zodra wij meer weten zullen we u dan ook op 
de hoogte stellen! 

Splik-splinternieuw digibord 

In het lokaal van groep 7 en 8 hangt sinds deze week een nieuw digitaal schoolbord. Het is voor juf 
Gonda eerst nog even wennen, maar het is een hele verbetering! 

 

Kinderboekenweek 

Deze week zijn er allerlei activiteiten rondom de Kinderboekenweek met als thema: “worden wie je 
wil”. Zo hebben de kleuters droomschoenen geverfd, n.a.v. het boek “De laarzen van prins Julius”. 
Ook in groep 5 en 6 staan er lekker veel boeken uitgestald. Lekker lezen dus! De Kinderboekenweek 
duurt nog t/m 17 oktober. 

 

 

 



Even voorstellen: 

Ik ben Simone Assen, 21 jaar oud en ik woon in Zandpol. Ik zit in het laatste 
jaar van de PABO op NHL Stenden in Emmen. Sinds kort ben ik weer te zien in 
de school.  Ik loop stage in groep 3 en 4, tot en met eind januari zal ik te zien 
zijn op de maandagen. Vanaf 31 januari zal ik drie dagen in de week voor de 
klas staan, de maandag, dinsdag en woensdag.  Als laatste jaar van de Pabo 
zal ik vooral lessen moeten geven aan de combinatie groep. Ik werk bij een 
zorgboerderij en ik vind dit erg leuk om te doen. Door mijn werk heb ik veel 
ervaring in het begeleiden van kinderen. Ik ben de PABO gaan doen, omdat ik 
het erg leuk vindt om ontwikkelingen bij de leerlingen te zien. Verder vind ik 
het contact met de leerlingen erg leuk en ik wil de leerlingen daarom ook 
een plezierige tijd geven op school en daar kunnen we samen voor zorgen.  

Tot ziens op het schoolplein en ik heb er erg veel zin in om mijn LIO stage te 
lopen bij jullie op school!!   


