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Algemeen  

 
Zoals u weet hadden wij dit jaar een 

tekort aan personeel. Gelukkig hebben 

we dit kunnen oplossen door de inzet van 

detachering door Marjolein en Bram.  

De formatie voor volgend jaar is 

inmiddels compleet. We zijn erg blij met 

onze nieuwe collega’s Shaneequa en 

Anne. Zij stellen zich in deze nieuwsbrief 

aan u voor. 

 

Hopelijk u hiermee voldoende op de 

hoogte te hebben gesteld.  

 
 

  

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1-2 Mariska Mariska Mariska Mariska Mariska 

3-4 Shaneequa Shaneequa Shaneequa Shaneequa Shaneequa 

5-6 Anne Anne Anne Anne/Luuk 
(o) 

Luuk 

7-8 Luuk Luuk, Sanne 
(m) 

Sanne Sanne Sanne 

Extra 
begeleiding 

Meta Meta Meta Meta x 

Extra 
begeleiding 

Annemarie Annemarie 
 

Annemarie x 

Toolgroep x Luuk (m) x Luuk (m) 
 

IB Sanne Sanne x x x 

Directie Karlijne Karlijne 
(wisselend) 

Karlijne 
(wisselend) 

Karlijne x 

Welkom 

 

Agenda 

 

Mei 

❖ 25 mei studiedag  lln vrij 

❖ 26/27 mei Hemelvaart  lln vrij  

 

Juni 

❖ 6 juni  2e Pinksterdag lln vrij 

❖ 7/8/9 juni Entreetoets gr 7  

❖ 21 juni MR vergadering  

❖ 22 juni GMR vergadering  

❖ 30 juni schoolreis groep 1 t/m 4 

 

Jarigen 

Mei  

❖ 31 mei  Liv  6 jaar  

❖ 31 mei  Tess  8 jaar 

 

Juni 

❖ 12 juni Jade  10 jaar  

❖ 15 juni Rosalie   9 jaar 

❖ 24 juni Fenne    6 jaar  

❖ 29 juni Cristiene    8 jaar 

  

 

Bijlagen 

❖ Kanjer Info – doeblad - 5 ob 

❖ Kanjer Info – doeblad - 5 mb 

❖ Kanjer Info – doeblad - 5 bb 

❖ Brugpieper  
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Vakantierooster 2022-2023 
 

Herfstvakantie 

24 oktober 2022 t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie 

26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 

20 februari 2023 t/m 24 februari 2023 

Goede Vrijdag 

7 april 2023 

Tweede paasdag 

10 april 2023 

Meivakantie 

24 april 2023 t/m 5 mei 2023 

Stroomm Studiedag 

17 mei 2023 

Hemelvaart 

18 + 19 mei 2023 

Tweede pinksterdag 

29 mei 2023 

Zomervakantie: start 

17 juli 2023 

 

Studiedagen DW van Dam van Brakel: 

Maximaal 4 waarvan 1 tweedaagse, 

(nader te bepalen) 
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Even voorstellen  

Hallo allemaal, 

Ik ben juf Shaneequa en ik zal komend 

schooljaar de juf zijn van groep 3-4. Ik ben 

25 jaar en woon op dit moment nog in 

Culemborg. In september/oktober ga ik 

met mijn vriend (en onze drie katten) 

samenwonen in Andel. Lekker in de 

buurt! Het afgelopen schooljaar heb ik 

ook voor groep 3 en 4 gestaan, dus het is 

fijn om daar komend schooljaar opnieuw 

mee aan de slag te gaan. Naast lesgeven 

vind ik het erg leuk om de dansen, 

wandelen, koken en bakken. Voor een 

babbel of een vraag kun je mij altijd 

aanspreken op het plein. Ik zal ervoor 

zorgen voor het einde van dit schooljaar 

alvast een keer langs te komen, zodat we 

elkaar beter kunnen leren kennen! Ik kijk 

er erg naar uit om komend schooljaar op 

jullie school te starten! 

Groetjes, 

Shaneequa Vink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag allemaal, 

 

Met veel optimisme en vol energie kijk ik 

uit naar komend schooljaar, waar ik als 

juf bij jullie op school aan de slag mag 

gaan! Mijn naam is Anne en na 9 

spannende jaren in het warme buitenland 

(Aruba), kom ik weer terug naar 

Nederland. Heerlijk om weer dichterbij 

mijn familie te zijn. Met 10 jaar 

onderwijservaring op zak, heb ik zin in 

deze nieuwe uitdaging. Ik kijk er naar uit  

om met de kinderen aan de slag te gaan 

om op een leuke en interessante manier 

samen te leren. In mijn vrije tijd vind ik 

het heerlijk om met mijn hond Mocca te 

gaan wandelen, of lekker actief bezig te 

zijn. Ik hoop dat we een hele fijne 

samenwerking zullen hebben. Mochten 

jullie meer over me willen weten of 

vragen hebben, schroom dan niet om een 

praatje met me te maken. 

 

Tot snel! 

 

Groetjes, 

Anne van Pinxteren 
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Nieuws uit groep 1/2/3 

De afgelopen weken 

hebben we in groep 1 2 3 

over de Lente gewerkt. 

Het ging vooral over de 

bloembol en de Lente 

bloemen.  

Volgende week gaan we 

met een echt feest thema 

starten! 
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Nieuws uit groep 4/5 

In de afgelopen periode hebben we 

tijdens de Dam Vinci lessen gewerkt aan 

het thema "Samen op de wereld". Daarbij 

zijn de volgende onderwerpen al aan de 

orde gekomen:  

• het zonnestelsel 

• onze familie en huisdieren 

• verschillende volken en hun 

gewoontes 

• verschillen tussen mensen 

onderling: we zijn allemaal uniek 

Verder is groep 4 hard aan het oefenen 

met de tafelsommen van 0 - 10. De 

bedoeling is dat er elke week een 'tafel 

van de week' wordt geleerd. Op dit 

moment leren zij de tafel van 6.  

Wilt u dit met uw kind thuis ook oefenen? 

Voor groep 5 is het belangrijk dat zij de 

tafels van 11, 12 en 15 leren. Ook hierbij 

vragen wij of u deze tafels met uw kind 

wil oefenen. Groep 5 leert nu de tafel van 

12. 

 

In onze groep werken we hard aan 

'samen leren en naar elkaar omzien'. Op 

je beurt wachten, elkaar helpen als dat 

nodig is en rekening houden met elkaar 

zijn belangrijke thema's.  Dat is best 

moeilijk, vooral als je het niet met elkaar 

eens bent. Daarom werken we met 

'maatjes'. Elke week worden twee 

kinderen aan elkaar gekoppeld. Dat zijn 

dan maatjes voor een week. Maatjes 

kunnen elkaar helpen en 

samenwerken.  We merken dat de 

kinderen wel steeds beter gaan begrijpen 

hoe je samen handig een probleem kunt 

oplossen. Wij vinden dat mooie 

ontwikkelingen en zullen hiermee de 

komende periode mee doorgaan. 

 

Groetjes uit groep 4/5 en meester Bram 

en juf Marjolein 
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Nieuws uit groep 6/7/8 
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Kanjertraining 

Kanjertaal voor ouders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


