
 
 
Data 

 

1 tm 3 januari Kerstvakantie  

Week 2 Luizencontrole 

14 januari Inloopspreekuur GGD 

23 januari OV vergadering 

29 januari Nieuwsbrief 

                                                                                                                                                       

Wist je dat … 
 

• vanavond van 17.30 tot 19.30 uur onze Kerstviering 
plaatsvindt? Verdere informatie heeft u inmiddels 

via de mail ontvangen.  

• een aantal leerkrachten afgelopen zaterdag heeft mee gelopen 
met de Villa Pardoes WinterRun om zo het goede doel te steunen? 

• er veel leerkrachten jarig zijn in de maand december?   

MR 
 

Als u vragen heeft of tips wilt delen kunt u met de MR-leden in gesprek gaan of  
mailen naar: mr@delageweijkens.nl   

 
Spreekuur GGD op school 

 
Bernadette Rijpert is de schoolverpleegkundige die vanuit 
de GGD aan onze school verbonden is. Bernadette houdt 

7 keer per schooljaar spreekuur voor ouders en kinderen 
bij ons op school. 

De spreekuren zijn voor dit 2e half jaar al gepland op de volgende data:  
 

Dinsdag 14 januari 8.15 uur 

Maandag 9 maart 8.15 uur 

Maandag 18 mei 8.15 uur 

 
Bernadette zal  ’s morgens voor schooltijd al op het schoolplein aanwezig zijn. U kunt 

haar dan gerust benaderen voor een vraag of om een afspraak te maken. Als u 
twijfelt over het gehoor of zicht van uw kind dan is Bernadette de aangewezen 
persoon om in te schakelen. Zij is bevoegd om een gehoortest of ogentest af te 

nemen. Ook bij vragen over zindelijkheid of gewicht kan zij u van dienst zijn. 
 

mailto:mr@delageweijkens.nl


Gevonden  

 
Deze sleutels zijn gevonden op school. Als u ze mist 

kunnen ze worden opgehaald bij meneer John. 
 
 

 
 

                                                
    SMOL 

 

                                                                                         (Stichting Muziekopleiding Loon op Zand) 
 

 

 

Nieuw jaar, nieuw gezicht, maar nog meer muziek bij de BSO. 
 

Helaas moest juffrouw Femke stoppen met de lessen van Muziek bij de BSO, maar 
gelukkig vonden we een goede opvolgster: juffrouw Evelien Wolting. 

Juffrouw Evelien zal dit schooljaar om de twee weken de lessen geven op maandag 
van 15.45 uur tot 16.15 uur. De lessen van het volgende blok starten op maandag 6 
januari 2020 en zijn dan verder op 20 januari, 3 februari, 17 februari en 2 maart. 

Het thema is CARNAVAL. 
Wil je met juffrouw Evelien lekker muziek maken rondom het thema CARNAVAL, 

meld je dan aan via de bij deze nieuwsbrief gevoegde brief. 
Fijne feestdagen en een heerlijke vakantie,  

 
Bernadette Essers-Jacobs 
Stichting Muziekopleiding Loon op Zand (SMOL)  

 
                                       

Communicatie-app Parro 
 

Achter de schermen zijn wij volop bezig om ons op allerlei 

gebieden te ontwikkelen. Eén van deze ontwikkelingen is de 
app Parro. Dit is één van de mogelijkheden van ons 

administratiesysteem Parnassys. Dit jaar gaan wij deze app 
verkennen met als bedoeling de app volgend schooljaar te 

gaan gebruiken. Deze communicatie-app is een app waarmee we ouders sneller en 
eenvoudiger kunnen betrekken en biedt onder andere: 
- Foto’s en bijzondere groepsmomenten met elkaar delen (AVG proof) zoals we 

gewend zijn met Klasbord.  

- Digitaal inschrijven voor activiteiten en 10-minuten gesprekken. 

Bent u benieuwd wat Parro verder biedt of hoe het werkt, kijk dan op de volgende 
website: www.parro.com/ouders. 

 

      
        

http://www.parro.com/


Speelplaats  
  

Er is al een hele hoop gebeurd aan onze speelplaats de 
afgelopen 2 schooljaren.   
 

• De zandbak is verkleind en voorzien van een 
schaduwdoek voor in de zomer. 

• Er staat een nieuw hekwerk rond de speelplaats, dat voorzien is van een mooie 
poort.  

• De speelplaats is uitgebreid met een fietsenstalling, zodat er meer speelruimte is 
voor de kinderen.  

• Het schuurtje is verplaatst, wat ook zorgt voor meer speelruimte.  
• De duikelrekken zijn bij elkaar geplaatst en voorzien van een zachte ondergrond.  
  

Nu gaan we de laatste fase in, die dit schooljaar wordt afgewerkt.  
Er komt o.a. een verkeersplein voor de kleuters en er worden nog diverse 

pleinplakkers aangebracht. Ook wordt het een en ander verplaatst, zodat de ruimte 
zo optimaal wordt benut.  

 
Mirte Kox gestopt met haar opleiding  
  

Mirte Kox was dit jaar gestart met een nieuwe opleiding: AD PEP (Pedagogisch 
Educatief Professional).  

Mirte is gestopt met haar opleiding en dus ook met haar stage op de Lage 
Weijkens. Deze opleiding paste niet bij wat ze wilde gaan doen, vandaar deze keuze. 

Wij wensen haar veel succes en bedanken haar voor haar inzet de afgelopen 
maanden. 
 

Juffrouw Marian 

Juffrouw Marian is al enige tijd met ziekteverlof. In onderstaande brief 

informeert zij u over de stand van zaken en haar besluit om met het 
werk op onze school te stoppen. 

Wij danken juffrouw Marian voor haar grote inzet voor onze school. 
We kennen haar als een toegewijde en betrokken juf. Een echte 
kleuterjuf die altijd gestreden heeft voor het kleuteronderwijs. Wij 

waren ook blij met zo’n ervaren kleuterjuf in ons midden. Marian, 
bedankt daarvoor! We hopen dat het herstel zich zo zal voortzetten.  

 
Beste ouders, 
 

Het is alweer meer dan een jaar geleden dat bij mij borstkanker werd geconstateerd. 
Voor mij een jaar met veel ziekenhuisbezoeken, behandelingen en heel veel ziek zijn. 

Gelukkig kan ik jullie nu vertellen dat het behandelplan zo goed als afgerond is.  
Nu kan ik me gaan focussen op mijn volledige herstel. 



Natuurlijk zal het nog wel een poosje duren voordat ik helemaal opgeknapt ben en 

heb ik nog te maken met allerlei vervelende bijkomstigheden, maar daar gaan we 
met hulp van anderen heel hard aan werken! 

Helaas heeft dit wel tot gevolg dat we in goed overleg hebben besloten dat ik niet 
meer terug zal keren als leerkracht op de Lage Weijkens. Een stap die voor mij heel 
erg moeilijk was. Ik had er natuurlijk in mijn stoutste dromen geen rekening mee 

gehouden dat ik ooit op deze wijze afscheid zou moeten gaan nemen van iets wat 
me zo na aan het hart ligt. Helaas is dit nu wel een feit. 

Ik wil echter de school niet verlaten zonder jullie heel erg te bedanken voor de fijne 
samenwerking en de prettige contacten die ik met jullie als ouders de afgelopen zes 
jaren heb mogen delen.  

De Lage Weijkens is voor mij een school geweest waar ik met veel plezier heb 
mogen vertoeven. Een school waar ik me thuis heb gevoeld. Een school waar ik 

zoveel vreugde heb mogen beleven aan het werken met kinderen, jullie kinderen! 
Zij zijn het die ik het allermeeste zal gaan missen!! 

 
Ik wil dan ook vanaf deze plaats de kinderen veel ‘leerplezier’ op de Lage Weijkens 
toewensen. Ik ben er van overtuigd dat dit zeker zal gaan lukken omdat ik aan den 

lijve heb mogen ervaren wat een geweldig team er daarvoor klaar staat. 
Ik beloof jullie dat ik nog weleens zal komen kijken hoe het jullie vergaat!! 

Verder wens ik iedereen een hele gelukkige toekomst en hoop dat al jullie dromen 
werkelijkheid mogen worden!  

 
Prettige feestdagen en heel veel liefs, Marian 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen, starten wij na de 

Kerstvakantie met de nieuwe methode ‘Blink Wereld’. 
Op maandag 13 januari gaan we van start met het eerste thema: leven en 

overleven. Dit thema willen we graag gezamenlijk kort openen. 
Jullie zijn om 08.30 uur van harte welkom op het schoolplein om dit samen met ons 

af te trappen! 

 

 

 



      we wensen iedereen hele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
          
       
 
 
     en een gelukkig en gezond 2020  


