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Beste ouders/verzorgers,  
 
Allereerst wil ik jullie en u, namens ons allen, een heel mooi, 
gezond en gelukkig 2018 wensen.  
 
De kerstvakantie ligt weer achter ons en we zijn weer gedreven 
gestart.  
Even bijpraten:  
 

- We namen voor de kerstvakantie afscheid van Nadia Groothuis. Zij heeft de afgelopen 
maanden vervangen in groep 8B en is nu begonnen aan een mooie buitenlandse reis.  
 

- Anouk Weijers draait deze groep nu de hele week en stapt vanaf volgende week maandag 
fulltime over naar groep 6C. Zij vervangt Sandra Dijkhuizen die eind maart weer wordt terug 
verwacht. Deze twee collega’s maken dan samen het jaar af.  

 
- Volgende week starten ook weer twee ‘oude’ getrouwen: Marlies Wassenaar en Dionne 

Fijma komen terug in 8B. Marlies op maandag, dinsdag en woensdag en Dionne de 
donderdag en vrijdag. Dionne zal ook de woensdag in groep 8A overnemen van Margreet 
Peschar die de afgelopen weken deze groep heeft vervangen op die dag.  

 
- Juf Trudy Doornink is weer voorzichtig aan begonnen. Ze is, na een operatie in oktober, goed 

hersteld en bouwt nu haar energie weer op in groep blauw.  
 

- Voor de vakantie werd duidelijk dat onze nieuwste collega, Wouter Sluitman, tot zijn en onze 
spijt, niet meer bij ons terug zou komen. Een definitieve keus die ons allen, inclusief Wouter, 
zwaar viel. Toen ontstond de nieuwste uitdaging. Dat Florine Stauttener deze week voor het 
laatst zou zijn wisten we, maar dat we geen opvolging voor haar zouden hebben…daar 

hadden we niet op gerekend.   
Een goede invaller voor langere tijd is momenteel niet voor handen, 
vandaar dat we er voor gekozen hebben om groep 7B vanaf volgende 
week door Lillian Siemons en ondergetekende te laten ‘draaien’.  Zolang 
als nodig is. Mochten we in deze tijd een goede vervanger voor mij 
vinden dan zal de wissel dan plaatsvinden. Lillian blijft in ieder geval het 
jaar uit in groep 7B.  
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AGENDA 
                        
15 januari  Start Cito 
9 februari  Rapport mee 
Vanaf 19 februari Rapportgesprekken 
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Dat laatste betekent natuurlijk iets voor mijn bereikbaarheid op deze dagen. De druk, naast de klas, 
komt op de maandag en donderdag te liggen, dat zijn de dagen die ik beschikbaar heb voor mijn 
managementtaken.  
Vanzelfsprekend blijf ik bereikbaar via de mail: nanda.klaassen@salomoscholen.nl  
Met extra inzet van secretaresse Esther en onze bouwcoördinatoren zullen we, vast en zeker, ook dit 
het hoofd kunnen gaan bieden.  
( En stiekem…. jazeker….stiekem vind ik het ook weer een uitdaging om een periode voor de groep te staan.) 

 
 Komende week starten de CITO-toetsen. Een mooi meetmoment om met elkaar te kijken naar de 

stappen die iedereen heeft gemaakt. Kleiner of groter, ieder kind doet dat 
op zijn/haar eigen manier. Met deze gegevens, de toetsgegevens van de 
methodes en onze observaties kunnen we met elkaar weer nieuwe doelen 
stellen voor de komende periode. Dus: geen stress, lekker slapen en 

uitgerust naar school komen en dan komt het vast en zeker goed. 😊  
 

Al deze gegevens worden meegenomen in de eerste rapporten van dit schooljaar. Vrijdag 9 

februari komen deze mee naar huis en in de week van 19 februari staan de rapportgesprekken 
gepland. U zult de uitnodiging hiervoor tijdig krijgen.  
 
 Tot slot een terugkerend onderwerp: de ouderbijdrage. In eerdere brieven heeft u kunnen lezen dat 

we u kunnen blijven vragen om deze bijdrage over te maken aan de Ouderraad. 
Inmiddels is er voor de meeste kinderen betaald maar er staan nog ongeveer 80 
bedragen open…… Dat is veel geld wat niet ingezet kan worden voor de kinderen. 
Komende week zullen we deze ouders via een schrijven benaderen om dit bedrag 
alsnog over te maken. En mocht u nu denken, oeps…..maak het gerust meteen 
over. U hoeft zeker niet te wachten tot de herinnering!  
 

 
Dat was het voor deze week. Namens mijn gemotiveerde collega’s wens ik u en jullie een fijn 
weekend toe en tot de volgende Vrijdagbrief, 
 
Met vriendelijke groet 
Nanda Klaassen 
 
P.S. Tot en met vanmiddag liggen de gevonden voorwerpen nog op de kast in de hal. Alles wat er aan 
het eind van de middag nog ligt gaat naar een goed doel. Dus kom nog snel even kijken.  
 
 

http://www.kon-emmaschool.nl/
mailto:nanda.klaassen@salomoscholen.nl

