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Agenda 
 

Vrij 13/9 Schoolfotograaf 

Ma 16/9 Informatieavond ouders  
19.00 uur groepen 1/2 

19.30 uur groep 3 

16/9-20/9 Schoolbrengweek 

Vr 20/9 Nieuwsbrief 

Ma 23/9 Informatieavond ouders  

19.00 uur groep 4 en 8 
19.30 uur groep 5 en 6 

20.00 uur groep 7 

 
Weer naar school 

Maandag zijn we weer begonnen. De meeste kinderen 
en het team kwamen enthousiast naar school en zijn 

lekker aan de slag gegaan. Er zijn voorbereidingen 
gedaan en plannen gemaakt. Maar wat het jaar verder 

gaat brengen, moeten we afwachten. We hopen op 

een leerzaam mooi schooljaar, waarin de kinderen 
graag naar school komen en waarin we allemaal 

gezond mogen blijven. We wensen iedereen een fijn 
schooljaar toe. 

 

Welkom 
In de zomervakantie zijn verschillende kinderen 4 jaar 

geworden. En dan mag je naar school. In groep 1/2a 
zijn Joëlle , Jazz en Jaeda gekomen. 

Joëlle is het zusje van Micha uit 

groep 4. Jazz en Jaeda hebben 
geen grote broer of zus op school. 

Zij zijn thuis de oudste.  
In groep 1/2b kwam Vince. Vince 

komt samen met zijn broer Jay op 
school. Jay zit in groep 5. Zij zijn 

verhuisd en komen van een andere 

school. Allemaal welkom! 
 

Ook hebben we een nieuwe juf mogen begroeten. 
Eindelijk is de vacature van een IB-er (intern 

begeleider), die ontstond na het vertrek van juf 

Mendie Dekker, ingevuld. Juf Adri van Dommelen 
werkt elke maandag en afwisselend op 

dinsdag/donderdag. Zij heeft o.a. als taak het coachen 
van de leerkrachten van groep 5 t/m 8.  Een 

belangrijke taak is ook om dingen te regelen voor de 
kinderen bij wie het om wat voor reden ook niet zo 

vanzelf gaat. De juf staat dus niet voor een groep, 

maar zorgt er samen met de leerkracht voor dat er 
goed voor uw kind gezorgd wordt. Soms is zij ook bij 

gesprekken met ouders. Eerste aanspreekpunt voor u 
blijft natuurlijk altijd de leerkracht. 

 

Marieke 
Donderdag 18 juli is Marieke Beens geboren. Hannah, 

Arend en Jan (groep 6) hebben een mooi, lief zusje 
gekregen en alles gaat goed met haar. 

Groot was dan ook de schrik toen moeder op de 
laatste maandag van de schoolvakantie plotseling in 

het ziekenhuis werd opgenomen met een 

herseninfarct. Inmiddels is zij thuis en gaat het een 
stuk beter. Er is nog heel wat tijd nodig om te 

bekomen van alles. Maar er is ook blijdschap en 
dankbaarheid. Jan popelt om zijn zusje te laten zien 

aan zijn klas. 

Je bent door God aan ons gegeven 
in liefde aan ons toevertrouwd. 

Toch zal je alleen echt kunnen leven 
als Hij jou in Zijn handen houdt. 
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Pieter 

 
Woensdag 31 juli zijn juf Rieteke van der Plas en haar 

man Machiel de trotse ouders geworden van Pieter 
Johanan. Pieter woog maar liefst 4505 gram en is al 

lekker gegroeid. Ook de juf maakt het goed. Zes 

weken kraamvrouw zijn, vindt ze maar lang en ze doet 
van alles. In de vakantie is ze al gezellig met Pieter op 

school geweest. Voorlopig mag de juf vooral genieten 
van haar gezinnetje. In januari hopen we haar terug 

te zien in haar oude lokaal met nieuwe kleuters. 

Dank U Heere voor dit nieuwe leven, 
dit kind van U aan ons gegeven. 

Houdt Gij Uw hand nu en voortaan, 
zegenend over zijn bestaan. 

 
Tess Petra 

Vrijdag 16 augustus werd er bij de familie van der 

Krogt een meisje geboren. Dat betekent dat Rosalie 
(groep 3) en Timo (De Zeester) een heel lief zusje 

hebben gekregen, waar ze maar wat trots op zijn! 

 
Korte beentjes 
Mini teentjes 

Lachend mondje 
Pamperkontje 

Welkom lieve ukkepuk 
Je bent ons laatste meesterstuk 

 

Dieke 
Woensdag 21 augustus was het groot feest bij Floor 

(groep 6) en Déan (groep 4). Die dag werd Dirkje Lena 

van der Plas geboren. Vanuit de school zien we de roze 
strik aan de deur wapperen. 

Het gaat allemaal goed en met z’n allen zijn ze 
helemaal verliefd op Dieke. 

 
 
We feliciteren iedereen van harte met de geboorte van 

hun kindje/zusje en wensen hen Gods zegen toe in 

alles. 
 

Informatieavonden 
Maandag 16 september is de informatieavond voor de 

groepen 1 t/m 3. U krijgt daar via Parro nog bericht 
over. Voor de andere groepen is de informatieavond 

op maandag 23 september. 

 
Formatie 

We horen bij de boffende scholen die op tijd voor de 
vakantie voor elke groep voldoende leerkrachten 

hadden gevonden. Tot de kerst is het allemaal 

geregeld. Juf Anita Boerman begint pas in de 4e 
schoolweek omdat ze nu nog op een andere school 

aan het werk is. Daarom komt juf Mariëlle Baïs deze 
eerste 3 weken op maandag een extra dagje. Op 

vrijdagochtend vangt Jacqueline Ravenbergen 
(moeder van Mees, Sam en Bo, MR-lid) groep 1/2 a 

op. Zij heeft vorig jaar een vliegende start op de PABO 

gemaakt, kent de school en blijft de rest van het jaar 
ook haar stage bij ons doen. Zo zijn we fijn geholpen! 
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Vanaf de kerstvakantie zoeken we een leerkracht die 

op maandag en vrijdag in groep 1/2a en in de 3e 
kleutergroep kan werken. Dus als u tips heeft… 

 

Schoolgids 
Binnenkort kunt u de nieuwe schoolgids op de site 

vinden. Volgende week geven we de kinderen onze 
zogenaamde ‘koelkastversie’ al mee. Hij krijgt een 

kleurtje. Daar staan de meest praktische gegevens 
voor het komende jaar op. Gooi hem niet weg, dan 

bent u op de hoogte van de belangrijkste gegevens.  

 
Sportdag 

In de jaaragenda komt u geen sportdag in september 
tegen. De Goerie gaat dicht i.v.m. een opknapbeurt.  

De eerste woensdag na de zomervakantie konden we 

wel terecht, maar dat vonden we niet echt geschikt. 
Eerst maar weer eens gewoon naar school. 

Omdat we lekker sporten en bewegen zeker belangrijk 
en fijn voor de kinderen vinden, komt er dit schooljaar 

wel een superleuke andere activiteit. Om het 
spannend te houden: het is bijna rond en dan hoort u 

er meer van. 

 
Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf komt dit jaar op 2 momenten. We 
zijn nu met zoveel kinderen dat het op 1 dag echt niet 

meer lukt. Het alternatief was om geen 

broertjes/zusjes te fotograferen, maar dat zouden 
vermoedelijk veel ouders heel jammer vinden. Vrijdag 

13 september wordt er begonnen en vrijdag 4 oktober 
wordt het afgerond. We denken nog even na over een 

handig rooster. Volgende week krijgt u dat van ons via 

Parro. 

 
 
Schoolbrengweek 

Als School op Seef-school, besteden we heel wat 

aandacht aan verkeer. In de week van 16-20 
september wordt de landelijke Schoolbrengweek 

gehouden. Ouders worden gevraagd om hun kind 
zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te 

brengen of te laten gaan. Een makkie voor de 
Rutgersschool, want bijna iedereen doet dat al! 

Er is een site gemaakt, waarvoor ouders opgeroepen 

worden om te beloven dat er gelopen/gefietst wordt. 
Voor de kinderen van de school waar naar verhouding 

de meeste ouders dat ingevuld hebben, komt er een 

leuk feestje voor de kinderen. U kunt zo naar de site: 

https://belofte.schoolopseef.nl/ 
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