
 
Nieuwsbrief 
Dinsdag 11 januari 2022 
 
Beste ouder/verzorger, 

We hebben via Parro en mail al even contact met elkaar gehad. 

Ook heb ik een aantal ouders al op het plein getroffen. 

Toch wil ik jullie allemaal via de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar nog het aller beste 
wensen voor 2022! 

 
Groet, Jorien Griffioen 

 

Nieuwjaarsbrunch, vanuit de AC/kerstwerkgroep 
Hallo ouders, 
  
Zoals beloofd, verzorgen we vanuit het kerstteam vrijdag een brunch voor de kinderen. Dit in 
het kader: Welkom terug, fijn dat jullie er weer zijn, gelukkig nieuwjaar! 
Wij zullen ervoor zorgen dat er voor alle kinderen wat lekkers te eten en drinken is. We gaan 
dit rond 11uur doen, dus een pauzehap is wel 
handig. We zijn voor 12uur klaar, dus de eindtijd van 
school zal niet wijzigen. 
Weet u van uw kind dat het echt een grote eter is, 
zou het handig kunnen zijn om nog wat kleins mee te 
geven. Bordjes, bekers en bestek zijn aanwezig, dus 
er hoeft niet iets extra’s mee. 
Wij hebben er erg veel zin in om op deze manier 
knallend het nieuwe jaar in te gaan! 
Groeten van het AC/ kerstteam 
 
 

 



Reminder: Extra kleutergroep na de voorjaarsvakantie 
Na overleg met team en Medezeggenschapraad is besloten de start van de extra 
kleutergroep toch te organiseren na de voorjaarsvakantie. 
Dit betekent voor een aantal leerlingen uit groep 1-2a en 1-2 b (vanaf instroom 1 oktober 
2021) dat zij dan over zullen stappen naar deze groep. 
Wij gaan een vacature plaatsen voor de bezetting van deze groep. 
De desbetreffende ouders worden hierover verder geïnformeerd. 
 
Personele zaken 

Zoals u weet is Agnes dit schooljaar, vanwege lichamelijke klachten, dit schooljaar niet 
gestart op de Markesteen. 
Helaas is er op dit moment nog geen zicht op de terugkeer van Agnes op school. De taken 
van Agnes (ondersteuning van leerlingen in de groepen 1-2) werden tot op heden 
overgenomen door Lisanne. Na het vertrek van Lisanne worden deze taken opgepakt door 
Julia. Zij combineert dit dan met haar lesgevende taken voor groep 7. 
 
Andrea (groep 7) zal na de voorjaarsvakantie weer starten na haar bevallingsverlof. 
 
Saskia Oosterbaan heeft begin dit jaar haar 25 jarig jubileum in het onderwijs bereikt. 
Ook Corinne wordt deze maand in het zonnetje gezet vanwege dit heugelijke feit! 
 
Reminder: Vertrek juf Lisanne 

Lisanne Feeburg, leerkracht groep 1-2a, heeft een andere uitdagende baan gevonden en zal 
per 1 februari verbonden zijn aan de KPZ (katholieke Pabo Zwolle). 
Lisanne zal afscheid nemen van de leerlingen in haar groep. Vanzelfsprekend besteden we 
als team ook aandacht aan haar vertrek. 
 
Dit betekende een vacature voor deze groep op donderdag en vrijdagochtend. 
Het is geweldig dat Huriye, de leerkracht op maandag, dinsdag en woensdag heeft 
voorgesteld om tot de zomervakantie de groep full time op te pakken. 
Er hoeft hiervoor dus geen vacature uitgezet te worden. 
 
Agenda 
   

Maandag 17 t/m vrijdag 28 jan. IEP toetsweken 
Maandag 17 januari Nieuwe nieuwsbrief 
 
Activiteiten zijn onder voorbehoud van maatregelen in het kader van het  aantal 
coronabesmettingen  

 
Bijlagen: geen 
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