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Juf Karin 
Het zwangerschapsverlof van juf Karin is bijna 
afgelopen. Na de voorjaarsvakantie is zij weer op 
school te vinden op dins-, donder- en vrijdag. 

             
We nemen na de voorjaarsvakantie helaas dan ook 
afscheid van juf Diane. 
We danken haar zeer voor het meer dan prettig 
waarnemen van de directietaken en hopen haar 
nog eens op onze school te mogen verwelkomen. 

             
Vervangster juf Laura 
In het vorige Penseelstreekje lieten we weten dat 
we een vervangster zochten voor het 
zwangerschapsverlof van onze intern begeleidster 
juf Laura. Bij deze laten we u weten dat we 
iemand gevonden en zij heet …...Iris de Liefde. 
Juf Iris is vandaag begonnen en zij werkt op de 
woensdagen en donderdagen op school, totdat juf 
Laura terugkomt van haar zwangerschapsverlof. 
In het volgende Penseelstreekje stelt zij zichzelf 
voor. Wees welkom juf Iris! 
 

                      
 

 
Naar verwachting is juf Laura vanaf 16 juni weer 
op school, maar daarover vertellen we u tegen die 
tijd meer. 
 
Huisdieren 
Een enkele keer wil een van onze leerlingen voor 
zijn of haar spreekbeurt een huisdier mee naar 
school nemen. Of dat mag, kunt u het beste 
overleggen met de groepsleerkracht. 
Sommige kinderen zijn allergisch of bang voor 
bepaalde dieren. Als dit ook voor uw kind geldt, 
laat dit dan weten aan de groepsleerkracht. 
Uiteraard komen er geen dieren in de klas als een 
of meer kinderen daar allergisch voor zijn.  
 
Honden mogen niet in de school of op het 
schoolplein. Als u uw kinderen brengt of haalt, 
laat dan alstublieft uw hond thuis of wacht met uw 
hond buiten het schoolterrein. 
 
Buurtgezinnen 
In ieder gezin zit het wel eens tegen. Soms duurt 
zo’n periode te lang en stapelen problemen zich 
op. Voor die gezinnen is er een nieuw initiatief 
gestart in de gemeente Neder-Betuwe: 
Buurtgezinnen. 
Buurtgezinnen zoekt voor overbelaste gezinnen 
een steungezin. Dit steungezin helpt en biedt 
steun gericht op de kinderen in het gezin. 
Buurtgezinnen wil zo voorkomen dat de kinderen 
gaan lijden onder de gezinsproblemen. Wilt u 
steungezin zijn of kunt u juist steun gebruiken? 
Kijk op www.buurtgezinnen.nl of neem contact 
op met de coördinator in de gemeente: Froukje 
van Haut, froukje@buurtgezinnen.nl / 
0622961694. 
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Vreedzame school 
In het nieuwe blok van de Vreedzame School is 
het thema: We zijn allemaal anders. 
De leerlingen leren dat ze in sommige dingen op 
andere lijken en dat ze in sommige dingen juist 
heel anders zijn. Allebei is goed. Het is leuk om 
op elkaar te lijken en het is ook leuk om van 
elkaar te verschillen. 
Die gelijkenissen en verschillen kunnen zitten in 
van alles: hoe jouw gezin eruit ziet, in welk soort 
huis je woont, welk geloof je hebt, of je broers en 
zussen hebt, hoe vaak je met andere kinderen wilt 
spelen, wat jouw gezin graag eet, wat je doet als 
je uit school komt… op elkaar lijken en van elkaar 
verschillen zit in heel veel dingen. 

             
 
Het hoe en wat van een ouder-kindgesprek 
In maart zijn er ouder-kind-leerkracht-gesprekken 
in groepen 5, 6, 7 en 8. Hoe kun je je als ouder en 
kind hierop voorbereiden? Wat kun je 
verwachten? 
 
We willen de kinderen meer betrekken bij en 
mede-verantwoordelijk maken voor hun eigen 
leerproces en leerdoelen. Daarom hebben we 
sinds dit jaar de gesprekken over de voortgang op 
school niet alleen met de ouders, maar met de 
driehoek ouder-kind-leerkracht.  
 
Omdat alle partijen aanwezig zijn hoort iedereen 
van elkaar hoe ze vinden dat het gaat én ervaart 
het kind dat er afstemming is tussen thuis en 
school. 
 
U kunt zich met uw kind op dit gesprek 
voorbereiden door te informeren bij uw kind: 

- Wat gaat de juf ons vertellen over jou? 
Over hoe je rekent en spelt en schrijft, en 
over hoe jij je gedraagt in de klas? 

- Wat wil jij de juf vertellen over jou? 
- Wat wil je graag leren van de juf? 

 
Nieuwe schoolmaatschappelijk werkster 
We hebben een nieuwe schoolmaatschappelijk 
werkster. Haar naam is Merel Holleman en zij 
vervangt Suzan Greutink. 

Schoolmaatschappelijk werk is kortdurende 
hulpverlening van maximaal 5 gesprekken voor 
allerlei vraagstukken over de opvoeding, omgaan 
met problemen in de thuissituaties of problemen 
die uw kind ervaart op school.  

Merel Holleman kan u advies en informatie 
geven, eventueel bemiddelen tussen ouders en 
school, gesprekken voeren over de thuis- of 
schoolsituatie of een verwijzing regelen indien 
nodig en uiteraard in overleg met u. 

Zij is te bereiken via juf Iris, onze intern 
begeleider. 

Neemt u liever direct contact op, dan kunt u haar 
bereiken op 06 14317520 of via haar mail 
m.holleman@sterker.nl (vermeld in uw mail altijd 
uw naam, telefoonnummer en de school waar uw 
kind op zit). 

AGENDA 
19-02  Podium groep ⅞ 
20-02  Rapporten mee 
21-02  Studiedag, dus KINDEREN VRIJ 
21-02  Start voorjaarsvakantie 
02-03/06-03 Ouder-kind-leerkracht gesprekken 
04-03  Luizencontrole 

 

JARIGEN FEBRUARI 
 
GEFELICITEERD!! 
09-02  Crystal 
15-02  Mumen 
19-02  Lars 
01-03  Mohammed 
01-03  Yousra 
02-03  Nikki 
04-03  Jens 
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