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Startgesprekken
Deze week houden wij als school weer de startgesprekken. De gesprekken zijn op school.
We vragen u vooraf de gezondheidscheck te doen (zie bijlage). We hebben veel
inschrijvingen ontvangen. Mocht de leerkracht alsnog een gesprek willen voeren met
degenen die niet in de gelegenheid waren bij het startgesprek aanwezig te zijn, dan neemt
hij/zij contact met u op.

Even voorstellen:

Meester Thom

Ik ben Thom Snijders (30 jaar). Samen met mijn vrouw
Anne-Joke en onze dochters Eefje (2,5 jaar) en June (9
maanden) woon ik in Buren. Dit schooljaar ben ik als
zij-instromer gestart in het basisonderwijs. Samen met juf Ella
geef ik les aan groep 7/8. Wat hieraan voorafging? Jarenlang
was ik actief als jeugdatletiektrainer. Ik studeerde Geschiedenis
(BA) en wetenschapsgeschiedenis en -filosofie (MSc). De
afgelopen 7 jaar werkte ik in verschillende functies op een
middelbare school. Ik was programmeur, webmaster,
communicatiemedewerker, docent project ICT en docent
Informatica. Sporten, tuinieren, wandelen, het schrijven van

verhalen… Al met al heb ik veel verschillende interesses. De veelzijdigheid van de rol als
groepsleerkracht op de Piet de Springerschool spreekt mij dan ook enorm aan.

Juf Jojanneke

Ik ben Jojanneke Klerks-Kosterman en ik woon in Wijk bij
Duurstede, ik ben 37 jaar jong. Getrouwd en moeder van twéé
zoons Cas en Dex.
Ik kom op maandag, dinsdag en donderdag in de onderbouw
werken als onderwijsassistent en s' middags zal ik werkzaam
zijn op de BSO de Helden.

Ik heb er heel veel zin in.

Springernieuws



Algemene informatieavond
Op 21 september (18:00 - 20:00) staat onze algemene informatieavond gepland. Op dit
moment is het helaas nog niet mogelijk om grote groepen te ontvangen op school.
De algemene informatieavond vindt plaats in shifts:

1. Elke shift duurt 25 minuten (daarna 5 minuten wisseltijd);
2. De inschrijving is per gezin; per gezin mag één ouder mee in school;
3. Per lokaal mogen maximaal 5 ouders tegelijkertijd aanwezig zijn;
4. Volwassenen houden 1,5 m afstand van elkaar;
5. We vragen u om vooraf de gezondheidscheck te doen (zie bijlage).

U kunt zich vanaf vandaag inschrijven via “Schoolgesprek” in onze app.

1. U wordt door uw eigen kind rondgeleid in de school; de leerkracht is aanwezig voor
algemene vragen;

2. u ontvangt van de leerkracht de informatiegids over het reilen en zeilen in de groep;
3. u ontvangt de jaarverslagen van de MR en AC in uw mailbox;
4. u ontvangt de folder van onze MR deze week in uw mailbox;
5. Het onderwijskundig jaarverslag 2021 is op de website geplaatst onder het kopje

-onderwijs-jaarverslagen;
6. Mocht u een vraag hebben aan de MR of aan de AC dan kunt die mailen naar

matthijsvanee1978@gmail.com. Hij zorgt dat de vraag bij de juiste persoon komt. Er
wordt gezorgd voor terugkoppeling;

7. U kunt zich inschrijven voor ouderhulp. Wij zijn onder andere op zoek naar een
nieuwe penningmeester voor onze activiteiten commissie (m.i.v. augustus 2022).

Mocht het niet lukken om in te schrijven via schoolgesprek, neem dan even contact
op met de leerkracht van uw kind.

We zien jullie graag verschijnen in school!

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep enthousiaste
vertegenwoordigers, gekozen uit en door de
leerlingen van onze school, die zich inzet
voor een prettige gang van zaken op school.
In ons geval gaat het om leerlingen uit de
groepen 5 t/m 8. De leerlingenraad is er om
mee te denken, praten, overleggen,
beslissen over wat er op school en in de klas
gebeurt. De raad luistert daarbij naar ideeën
en voorstellen van alle leerlingen. Dit staat
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standaard op de agenda van de Vreedzame School. Daarnaast brengt de school
(directie/leerkrachten) agendapunten in.

Dit schooljaar bestaat de leerlingenraad uit:

5 Remy

6 Aimée

7 Anlisia

8 Jesse (voorzitter)

Mediatoren opleiding

Zoals u weet zijn wij een Vreedzame School. Wij werken
in de pauzes met mediatoren op het plein. Hierbij leren
kinderen problemen en kleine conflicten op te lossen
zonder tussenkomst van een volwassene. Vorig schooljaar
was dit helaas niet mogelijk in verband met corona. De
komende tijd wordt een aantal kinderen uit groep 7/8
weer opgeleid tot mediator.

Knotshockey
Woensdag 22 september doen de groepen 3/4 en 5/6 mee met de WK knotshockey in Wijk
bij Duurstede. In de bijlage vindt u de flyer. In verband met corona zijn toeschouwers niet
toegestaan. Wij zullen zorgen dat er foto’s in de app geplaatst worden.

Schoolfotograaf

Donderdag 23 september komt de schoolfotograaf. Wij werken met een nieuwe fotograaf. U
ontvangt binnenkort meer informatie.

Vacature stichting

Onze stichting is op zoek naar een nieuwe collega. Wellicht kent u iemand die graag
gemiddeld een paar uur per week wil werken en kennis heeft van huisvesting en inrichting,
beheer, onderhoud en schoonmaak van schoolgebouwen? Dan zoeken wij deze persoon!

De functiebeschrijving zit in de bijlage.

Het volgende Springernieuws ontvangt u 27 september in uw mailbox.
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