
 

 

 

 

 

Agenda 

• Woensdag 7 september   Sportdag, meer informatie in deze nieuwsbrief 

• Vrijdag 16 september    Studiedag, geen les     

• Maandag 26 september  Koffieochtend met de schoolleiding 8:30-9:30 

• Woensdag 28 septmeber St. Michael, meer informatie volgt 

• Vrijdag 30 september  Studiedag, geen les 
 
 

In deze nieuwsbrief 

• Van de directie 

• Voorstellen nieuwe leerkracht: Anneke Bontekoe 

• Koffieochtend met de directie 

• Luizen pluizen 

• Absentiemeldingen doorgeven via de Klasbord-app 

• Sportdag 7 september: programma en informatie 
 

 
Van de directie 

De kop is eraf. Maandag stroomden leerkrachten, ouders, en kinderen samen op het plein 
om de kinderen een fijne start van het nieuwe schooljaar te bezorgen. Gezamenlijk 
ontvingen wij de ouders en kinderen van klas 1 en juf Monique in de grote zaal. Het was 
een aantal weken geleden dat wij op die manier samen waren om de leerlingen van klas 
6 uit te zwaaien. Er was een verschil in energie merkbaar. Gezond gespannen, enthousiast 
en nog met de zomer in het lijf kwamen wij samen. De leerkrachten hebben beelden verteld 
over wat het jaar de klas gaat brengen. Kinderen krijgen zo een uitnodiging om het 
nieuwe schooljaar in te mogen stappen.  

Inmiddels is het donderdag en heerst er rust in de school. Klassen zijn weer gestart en de 
gewoontes worden weer gevormd. Wij noemen de eerste weken in het onderwijs vaak de 

”Gouden Weken”. Er wordt in die weken extra aandacht besteed aan het sociale proces in 
de klas. Veel activiteiten zijn ingericht om elkaar weer te ontmoeten en het samen zijn extra 
aandacht te geven.   

De nieuwe leerkrachten zijn begonnen, de komende weken zullen zij zich via de nieuwsbrief 
of het vonkje voorstellen. Het is fijn om te zien hoe snel iedereen zich opgenomen voelt in 
het team. In de vakantie heeft Renske, onze administratrice een nieuwe baan gevonden 
waar zij meer uren kan werken. We hebben deze week afscheid van haar 
genomen. Gelukkig zal Karollina, die al bij ons werkte, haar uren overnemen zodat ook de 
administratie volledig kan draaien.       
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Klas 1 krijgt les naast mijn kantoortje. Uit drie kleuterklassen komen kinderen samen. Soms 
kan ik de kinderen afluisteren. Vandaag hoorde ik: ‘Zullen wij vrienden worden?’ Het 
andere kind zei: ‘Ja, wat zullen we spelen buiten?’ Heerlijk om zo de eerste week te starten 
met elkaar.  

Maya Baas 

 

Voorstellen nieuwe leerkracht: Anneke Bontekoe 

Beste ouders. 

Afgelopen maandag ben ik met veel plezier gestart in de 
kleuterklas van juf Ellen. Ik zal hier vanaf dit schooljaar de 
maandagjuf zijn. Ook ben ik er voor de kinderen van juf Maartje op 
de donderdagen dat zij naar haar opleiding gaat. 

Mijn naam is Anneke Bontekoe en ik woon nu vier jaar in Haarlem 
met mijn man Robert en onze twee dochters Femke en Janske. Ik 
breng graag veel tijd met hen door, het liefst in het groen. 
Daarnaast fleur ik op van zingen en dansen. 

Ik ben al 15 jaar werkzaam in het onderwijs, voornamelijk in kleuterklassen. Omdat ik een 
groot aantal jaren met mijn gezin in het buitenland heb gewoond, heb ik niet alleen op 
scholen in Nederland, maar ook in Duitsland en Zwitserland gewerkt. Het Vrije 
Schoolonderwijs lonkt al jaren en nu was de tijd daar om de overstap te maken. In 
december zal ik mijn tweejarige opleiding Vrije School Pedagogie voor leerkrachten 
kleuteronderwijs afronden. 

Ik kijk uit naar een mooi jaar met elkaar. 

Anneke Bontekoe 

Koffieochtend met de directie 

Maandag 26 september houden we een koffie ochtend met de schoolleiding. Het is een 

gelegenheid om met Maya in gesprek te gaan en algemene vragen te stellen. De 

koffieochtend duurt van 8.30-9.30 uur en vindt plaats in de lerarenkamer.   

Luizen pluizen 

De eerste luizencontroles zijn deze week weer gestart. Willen jullie thuis alvast zelf een 

controle doen? Dat scheelt een eventuele, onnodige uitbraak.  

 



 

 

Absentiemeldingen via de Klasbord-app 

Ziek, afspraak in de middag, of pas later op school? Ziekmeldingen of andere redenen van 

afwezigheid kunt u gemakkelijk doorgeven in de Klasbord-App. In de loop van vorig 
schooljaar is de app geintroduceerd in alle klassen op de huidige klas 5 na. Voor 
(her)activeren van de inloggegevens of vragen over de app, kunt u terecht bij Karoliina van 
de administratie. De ouders van klas 5 zullen binnekort een e-mail ontvangen met daarin 
hun inloggegevens.  Tot dan toe kunnen de ouders bellen met de administratie op 023- 
5373578. 

Willen jullie eraan denken om eventuele absenties voor 9 uur door te geven? Alvast dank. 

Sportdag Kennemerland 

Datum: woensdag 7 september 2022 
Plaats: Suomi, atletiekbaan: Sportpark Groeneveld, Kerkpad 59, 2071 CH Santpoort-Noord. 
www.suomi.nl 
 
Beste ouders van de klassen 1 t/m 6 Kennemerland, 

Woesdag 7 september is de sportdag gepland voor onze school. De kinderen van klas 1 
t/m 5 worden om 8.45 verwacht bij de poort op het terrein van de atletiekvereniging 
Suomi. De kinderen van klas 6 worden om 8.30 verwacht en melden zich bij juf Wilfra. 
Daar worden ze ontvangen en mogen ze doorlopen naar hun juf of meester. Kinderen van 
klas 1 worden bij de leerkracht gebracht door kinderen uit klas 6. 

We starten met een gezamenlijke (sponsor)loop. Vervolgens krijgen de kinderen hun kaartje 
van de eigen leerkracht, en start de eerste ronde met spel en sport. Klassen 1, 2 en 3 doen 
meer spel en sportvormen aan de buitenkant van de atletiekbaan, begeleid door een groep 
kinderen uit klas 6.  De hogere klassen sporten voornamelijk op en binnen de baan begeleid 
door ouders uit die klassen. In principe brengt u uw kind rechtstreeks naar het veld, en haalt 
u het daar ook weer op bij het hek. Als u een kleuter eerst weg moet brengen, mag u uw 
kind natuurlijk iets later brengen.   

Programma:              

8.30: aankomst kinderen klas 6 en hulpouders klas 4 t/m 6 

8.45: aankomst kinderen 1 t/m 5 bij de poort 
08.50 - 9.05: duurloop met alle klassen 
09.05 - 9.20: kaartjes halen bij de klassenleerkracht en groepsindeling 
09.20 -10.20: ronde 1 activiteiten 
10.20 -10.35: pauze 
10.35 -11.35: ronde 2 activiteiten 
11.35 -11.45: spullen inleveren en pauze 
11.45-12.00: activiteit klas 6 - leerkrachten 
12.00: ophalen van de kinderen bij de poort                       

Alvast veel bewegingsplezier! 

Wilfra Marseille 

http://www.suomi.nl/

