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Check de website voor nieuwe foto’s en bijv. ook voor meerjaren-vakantieregeling

Beste ouders/verzorgers,
We hopen dat jullie allen een goede vakantie hadden!
Het team is deze week al begonnen en maakte alles klaar voor een mooie start van het
schooljaar. Aanstaande maandag zien we jullie en de kinderen weer in school: we kijken er naar
uit!
Voor de vakantie informeerde ik je over de samenstelling van het team in 2016-2017. Hieronder
staat het nogmaals om je geheugen op te frissen. Er is toch nog een wijziging te melden:
Annemarie Roël neemt afscheid van CMS De Abeel. In goed overleg gaan we uit elkaar. Onze
visies en werkwijze zijn teveel uit elkaar gegroeid. Annemarie zal haar aandacht nog meer
richten op het onderzoek dat ze doet voor de TU Delft. Binnenkort mag ze in dat kader al een
studiereis maken via het Erasmusprogramma van de Europese Commissie. Over de wijze waarop
ze afscheid wil nemen word je nader geïnformeerd. We wensen haar veel geluk.
Dominique is wederom onze reddende engel en zal de dagen van Annemarie opvangen. Tevens
werkt ze een dag extra in groep D zolang Dewi nog niet 100% beter is.
Onze intern begeleidster Inge Schoeman is helaas de komende weken uitgeschakeld. We
wensen haar beterschap.
Hieronder nogmaals de wijzigingen ten opzichte van het afgelopen schooljaar:
Lies Bron (intern begeleidster) en Joke van Paassen gingen met vervroegd pensioen.
Hugo Bruggeman nam al afscheid maar is de komende weken nog te zien op school. Hij zal
tijdelijk ondersteuning bieden bij de ICT (binnenkort een vernieuwde website!)
Mark Rijpstra geeft dit jaar op maandag én vrijdag gymles.
Emiline van Gorp blijft werken in groep A. Daarnaast zal zij ook haar eindstage van de Pabo op
onze school (in middenbouwgroep H) lopen.
Suzanne van Ginhoven viel dit jaar meerdere malen in op onze school. Ze deed dat met zoveel
plezier, en wij waren zo enthousiast over haar, dat zij aangenomen is als nieuwe collega. Ze zal
twee dagen in de middenbouw werken en daarnaast twee dagen als intern begeleidster, als
opvolgster van Lies.
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Perry van den Burg is dit hele jaar LIO-stagiair geweest in groep L. Samen met Ilse en onder haar
begeleiding zal hij volgend jaar drie dagen in groep L werken.
De teamindeling in het schooljaar 2016-2017:
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Ellis Oud
Jenny Toet

Emiline van Gorp
Jenny Toet

Emiline van Gorp
Jenny Toet

Ellis Oud
Jenny Toet

C
D

Ellis Oud
Dominique
Markerink
Ilona v. Delft
Dewi Seriese

Ilona v. Delft
Dewi Seriese

Ilona v. Delft
Dewi Seriese

Ilona v. Delft
Dominique
Markerink

Ilona van Delft
Dominique
Markerink

Middenbouw
E
F
G
H

Anouk van Haaften
Suzanne v Ginhoven
Anne v.d. Heisteeg
Michelle v. Hesse

Anouk v. Haaften
Margaret v.d. Dool
Anne v.d. Heisteeg
Michelle v. Hesse

Anouk v. Haaften
Margaret v.d. Dool
Anne v.d. Heisteeg
Michelle v. Hesse

Anouk v. Haaften
Margaret v.d. Dool
Anne v.d. Heisteeg
Michelle v. Hesse

Anouk v. Haaften
Margaret v.d. Dool
Suzanne v Ginhoven
Michelle v. Hesse

Bovenbouw
I
J
K
L

Thea Cosman
Rianne Mallee
Ben v.d. Leest
Ilse Verduijn

Thea Cosman
Rianne Mallee
Ben v.d. Leest
Perry v.d. Burg

Thea Cosman
Ilse Verduijn
Ben v.d. Leest
Perry v.d. Burg

Thea Cosman
Ilse Verduijn
Rianne Mallee
Perry v.d. Burg

Perry v.d. Burg
Rianne Mallee
Ben van der Leest
Ilse Verduijn

Onderbouw
A
B

Jaarplanner
De activiteiten, studiedagen en vakanties zijn te vinden op de jaarkalender die via de website te
zien is. Noteer de data alvast in je agenda alsjeblieft én check af en toe of er wijzigingen zijn.
Vledder
In de tweede schoolweek gaan de groepen 7 en 8 al op werkweek naar Wilhelminaoord
(‘Vledder’in de volksmond). Zij worden daar een week lang in de prehistorie ondergedompeld.
De groepen 6 hebben het rijk alleen op de 2e verdieping en zijn in goede handen van diverse
collega’s.
Overblijf
Nogmaals een dringende oproep aan álle ouders: in de onderbouw wordt op maandag, dinsdag
en donderdag overgebleven door de kinderen onder het toeziend oog van een ouder. Vaak door
een ouder van een kleuter, maar ook andere ouders van school of familieleden/vrienden kunnen
dat doen.
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Gedurende een half uur, van 12:00u-12:30u, kan deze persoon dan genieten van al die leuke,
lieve, etende kleuters en krijgt daar ook nog € 5,- voor. Twee keer een half uur achter elkaar, in
twee verschillende klassen, is een mogelijkheid maar minder gewenst.
De wijze waarop wij het organiseren is de minst slechte oplossing voor het overblijven op een
basisschool. Een professionele tussenschoolse opvang, bijvoorbeeld door 2Samen, is een andere
mogelijkheid, maar is duur. Op de buurschool zijn alle ouders verplicht om een paar keer per
jaar de overblijf te doen; ook dat vergt veel organisatie en niet iedereen wordt daar blij van.
In meerdere klassen zijn open plekken op verschillende dagen. Meer informatie is te krijgen bij
juf Jenny (jenny@montessori-cms.nl)
Emailworks
Paste je de gegevens in emailworks al aan het nieuwe leerjaar en indien van toepassing de
nieuwe bouw? Snel doen om geen nieuws te missen!
Kennismakingsavond dinsdag 30 augustus
Zoals ieder jaar is er in de tweede week al een leuke avond op school. Naast een hernieuwde
kennismaking (met ouders en soms met de leerkracht) is er een kort inhoudelijk programma over
de manier van werken in de onder- en middenbouw. Ook dit jaar is het een en ander veranderd
t.o.v. vorig jaar. Omdat wij het belangrijk vinden dat er een goede afstemming is tussen ouders
en school ben je van harte welkom in de klas van je kind.
Omdat de belangstelling voor de informatieavond in de bovenbouw de afgelopen jaren minimaal
was, hebben we besloten om het anders te doen: ouders van kinderen uit groep 6 krijgen
binnenkort een uitnodiging voor een persoonlijk kennismakingsgesprek.
Programma dinsdag 30 augustus:
19:00 uur
inloop ouders onderbouw
19:15 uur
start
19:45 uur
Inloop ouders middenbouw
20:00 uur
start in MB
Met hartelijke groet,
mede namens het team,
Mieke Wits
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