
 
 
Data 
 

18 december 2021 
tm 9 januari 2022 

Kerstvakantie  

19 januari  Studiedag: alle kinderen zijn vrij 

26 januari  Nieuwsbrief van februari  

                                                                                                                                                       
Wist je dat … 
 

• Wij op school met de kinderen kerstkaarten gemaakt hebben voor 
de bewoners van de Venloene?  

• De kinderen van groep 4 nieuwe juffen krijgen: Juf Jessica & Juf 
Anne? (Zij stellen zich verderop in de nieuwsbrief aan u voor.) 

• Je de reis van juf Danique kan volgen op jufdanique.reislogger.nl ? 
 
Kleding inzameling 
 
Wij willen u graag informeren over de kleding inzameling die de oudervereniging een 
aantal keer per jaar organiseerde. We hebben met diverse bedrijven samengewerkt, 
waarbij de samenwerking vanuit hen te wensen overliet. De OV besteedde altijd 
aardig wat tijd aan het verspreiden van de folders e.d. Het werk wat we daarmee 
hadden, weegt niet op tegen wat het opleverde. Daarom hebben wij besloten om te 
stoppen met het inzamelen van de kleding. Gelukkig staat er het hele jaar door een 
kledinginzameling container tegenover de school op de hoek van de Strieckenlaan 
waar u altijd uw kleding in kunt doneren.  
 
Absenties melden via Parro 
 
We willen jullie alvast informeren over de volgende ontwikkeling. Na de kerstvakantie 
mogen kinderen ziek of tijdelijk afwezig (tandarts etc.) gemeld worden via onze 
communicatieapp Parro. In de aankomende weken ontvangen jullie daar verdere 
informatie over via de mail.  
 
MR verkiezing  
 
Half november sloot de verkiezingstermijn. Inmiddels zijn de stemmen geteld en is 
Marijn van der Welle met 58% van de stemmen het nieuwe lid van de MR geworden. 
Hij vervangt vanaf het kalenderjaar 2022 Jeroen Slaats. Wij kijken samen met hem 
uit naar een fijne samenwerking in de MR. Wij bedanken Kim van Duynisveld voor 
haar deelname aan de verkiezing. Fijn dat je jezelf beschikbaar stelde en je wilde 
inzetten voor het onderwijs op onze school.  
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fjufdanique.reislogger.nl%2F&data=04%7C01%7Cleontienheeres%40leerrijk.nl%7C7a4589b3dd9543b6966708d9bfd26643%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C0%7C637751732644868841%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4%2BLyqD3etXxSYHVUBiHFYaY4XExop5ywcGJ2MOKUWDs%3D&reserved=0


Als u vragen heeft of tips wilt delen kunt u met de MR-leden in gesprek gaan of  
mailen naar: mrdelageweijkens@leerrijk.nl            
 
 
Even voorstellen 
 
Juf Jessica 
 
Hallo allemaal,  
Graag stel ik mezelf even voor. Mijn naam is Jessica vd Linden, 33 jaar jong. Ik woon 
samen met mijn man Remco, 2 kinderen Vajèn en Quinn en onze hond Bikkel in 
Kaatsheuvel.  Juf zijn is het mooiste beroep wat er maar bestaat, maar in mijn vrije 
tijd geniet ik ook optimaal van mijn heerlijke gezin.   

Ik zal de nieuwe juf van groep 4 worden na de kerstvakantie samen met juf Anne. Ik 
sta inmiddels al vele jaren in het onderwijs, voornamelijk het speciaal onderwijs en 
kreeg deze baan aangeboden, waar ik gewoon geen nee tegen kon zeggen. Ik heb 
er onwijs veel zin in. Mocht je iets willen weten of vragen, mijn deur staat altijd open 
voor iedereen. Ik ben aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag op de Lage 
Weijkens. Voor nu wens ik ieder fijne feestdagen, dat ieder maar gezond het nieuwe 
jaar kan starten.   

 
Juf Anne 

 
Mijn naam is Anne van Haaren, 39 jaar en woon in Kaatsheuvel. Ik ben getrouwd en 
heb twee kinderen van 6 en 8 jaar. In mijn vrije tijd geniet ik ervan om samen met 
mijn gezin uitstapjes te maken. Een mooie boswandeling of samen een spelletje 
spelen zijn bij mij ook favoriet. 

Tot aan de zomervakantie ga ik samen met Juf Jessica in groep 4 werken. Ik heb er 
enorm veel zin in. Mijn hart ligt bij het begeleiden en lesgeven aan kinderen en dat is 
het liefste wat ik doe. 

Ook vind ik oog hebben voor het individuele kind erg belangrijk en daarbij hoort een 
goede samenwerking met ouders. U mag dan ook altijd contact met mij opnemen als 
u iets wilt bespreken. 

Voor nu wens ik iedereen een hele fijne kerstvakantie en tot in het nieuwe jaar!!! 

“Kies” voor kinderen van ouders in een echtscheidingsituatie  
 
Bij de spel/praatgroep KIES kunnen kinderen vanaf groep 5 de scheiding leren 
begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles 
wat ze moeilijk vinden aan de scheiding. 
Meer informatie vindt u in de flyer bij deze nieuwsbrief. 

 

mailto:mrdelageweijkens@leerrijk.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 volgende 4 spreekuren zijn al gepland op de volgende data: 

Maandag 1 februari 08.15 uur 

Maandag 21 maart 08.15 uur 

Dinsdag 24 mei 08.15 uur 

Woensdag 6 juli 08.15 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. 
 

 

Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen 

en een gelukkig en gezond 2022!  
 

 


