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De eerste weken van het schooljaar zitten er weer op. De afgelopen weken hebben we 

te maken gehad met afwezigheid van leerkrachten en het is ons steeds gelukt een op-

lossing te vinden. Daardoor hebben we bijna geen groepen naar huis hoeven sturen. 

Dat is een groot compliment aan alle leerkrachten die een 

stapje extra hebben gezet om het onderwijs door te kunnen 

laten gaan.   

Op de dag van de leerkracht zijn zij in het zonnetje gezet. 

 

Na de herfstvakantie worden de schooltijden aangepast en de 

MR, zowel de ouders als de leerkrachten, hebben hiervoor 

enorm veel werk verzet. Mijn dank is groot en ik ben trots op de manier waarop dit pro-

ces verlopen is. Uiterst zorgvuldig werden alle voors en tegens tegen elkaar afgewogen. 

Onze BSO partners zijn erin geslaagd hun openingstijden aan te passen zodat alle leer-

lingen na schooltijd opgevangen kunnen worden.  

Op dinsdag 27 oktober starten we officieel en daar wordt een feestelijk tintje aan       

gegeven!             

 

Even bijpraten:  

 

Zet je licht aan! 

De dagen worden steeds weer korter en steeds vaker moet je 

fietsen met je licht aan om goed gezien te kunnen worden. Het 

is dan ook erg belangrijk dat je verlichting goed werkt.  

Na de herfstvakantie zal de verkeerswerkgroep een controle 

op fietsverlichting gaan houden. Aan het eind van de dag krij-

gen de leerlingen vanuit gemeente Dongen nog een aardig-

heidje. Blijft u thuis ook regelmatig controleren of de            

verlichting nog goed werkt? 

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  

8.30-14.30 uur 8.30-14.30 uur 8.30-14.30 uur 8.30-14.30 uur 8.30-12.30 uur 

Groep 1-2 vrij 
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We zien dat het, met name na schooltijd, erg druk is in de Kastanjestraat. De 1,5 meter 

wordt niet altijd nageleefd en dat kan als onprettig ervaren worden. Nogmaals het ver-

zoek om je echt te houden aan de 1,5 meter afstand. 

In overleg met de verkeerswerkgroep wordt gekeken hoe de leerlingen op een veilige 

manier opgehaald kunnen worden.  

 

Maatregelen RIVM 
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Beste ouders en kinderen, 
 
Mijn naam is Melissa Janssen. Ik ben 30 
jaar en woon samen met mijn man en twee 
zoontjes in Dongen. 
De afgelopen jaren ben ik werkzaam ge-
weest op de Bernardusschool in Ulicoten, 
waar ik heb lesgegeven in de midden- en 
bovenbouw. 
Als leerkracht vind ik het heel belangrijk dat 
kinderen zich fijn voelen en dat er een goe-
de sfeer is in de klas. Elk kind is uniek en ik wil kinderen graag stimuleren 
om hun eigen talenten te ontwikkelen. 
Ik kijk er erg naar uit om na de herfstvakantie te starten in groep 5 en 
met de kinderen aan de slag te gaan. 
Mocht u vragen hebben, schroom dan niet om contact met me op te   
nemen. 
 
Groetjes Melissa  

 

Nieuwe collega 

 

Stagiaires  

Een aantal weken geleden zijn de pabo-studenten van Fontys Hoge-

school gestart. Zij zijn wekelijks op dinsdag en woensdag in de groepen 

te vinden: 

Groep 3: Mandy                       groep 4: Yairo                       groep 8: Zoë 
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Kinderboekenweek 

De afgelopen weken stonden in het teken van de Kinderboekenweek. 

 

 

 

 

 

In alle groepen is aandacht besteed aan het belang van lezen en het leesplezier. 
Er werd een voorleesmarkt gehouden en er was voor iedere groep natuurlijk 
een nieuw voorleesboek! Met een heuse tentoonstelling werd dit thema feeste-
lijk afgesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er heeft ook een voorleeswedstrijd plaatsgevon-
den en die is gewonnen door Duncan uit groep 7. 
Proficiat!    


