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Gelukkig 2019
Van harte wens ik u, namens alle collega’s, allemaal een gelukkig 2019
toe.
Een jaar waarin we met elkaar mogen werken aan de toekomst van onze
kinderen. Een gelukkig nieuw jaar, alle goeds voor 2019, de beste
wensen, veel heil en zegen.
In alle toonaarden heeft het de afgelopen week geklonken. Vaak
vergezeld van een ferme handdruk, drie zoenen naar Nederlands gebruik
of steeds vaker een omhelzing, een hug.
Zo willen we elkaar laten zien: Je hoort erbij, ik vind je belangrijk. Ik wil er zijn voor jou. Die
hug laat ons letterlijk voelen ik ben dichtbij je. Ik hou je vast.
En dat is precies wat we onze kinderen ook willen laten weten. Ik ben er voor jou. Wat er ook
gebeurt, ik hou je vast, ik help je.
Dat vierden we met Kerst: God die ons zegt: Ik Ben. Ik zal er zijn voor jou. Dat is waarom we
de ander ook nabij kunnen zijn. Hem of haar kunnen laten weten: Je mag er zijn.
En ja, ik weet het. Soms voelt een hug ongemakkelijk.
Omdat we de ander niet kennen of geen relatie voelen.
Soms omdat de ander in het zoeken naar steun te lang vasthoudt. In ons: Er zijn voor de
ander, zullen we steeds weer moeten zoeken naar de balans tussen gepast en ongepast.
Tussen steunend of claimend. Een zoeken naar wat als gewoon passend ervaren wordt.
Dat is wat we in 2019 ook als team graag met u willen doen. Zoeken naar de balans van
gewoon passend onderwijs voor alle 95 kinderen van dit moment. Ieder met de eigen vraag.
De kleuter van vier, die nog moet leren dat samen spelen ook samen delen is.
De schoolverlater, die een keuze moet gaan maken en ontdekt dat de keuze van een school
gebonden is aan allerlei regels en afspraken.
We willen er zijn voor uw kind en voor u met het hele team van 26 mensen.
Het is goed dat ik u kan melden dat vanaf 1 februari aanstaande juf Marije Schot haar
werkzaamheden uitbreidt naar vijf dagen.
Zij zal op termijn het zwangerschapsverlof van juf Lianne gaan invullen. Ook per 1 februari
komt Marjan Klein als nieuwe adjunct directeur de vacature door het vertrek van juf Jantine,
invullen.
Juf Marjan kennen we als Fluenta collega vanuit IJsselstein, waar zij als intern begeleider
veel ervaring opdeed in het bieden van passend onderwijs. Met deze aanvullingen in het
team zien we met vertrouwen uit naar de samenwerking met u in 2019.
Want iedereen telt mee.
Een en een is twee.
God en mens
Hemel en aarde.
Samen op weg
Naar elkaar.
Samen tegenover
Samen apart
Samen op weg.
Een en een is meer dan twee.
Want,
Ik ben nooit alleen
Ik ben altijd samen
Mijn leven lang.
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Team
In het openingsstuk gaf ik al wat veranderingen binnen het team aan.
Hieronder maar even op een rij.
Per 1 februari komt juf Marjan Klein bij ons op school als adjunct-directeur.
Na de voorjaarsvakantie zal zij op maandag en dinsdag in groep Groen de juf zijn.
Voor groep Blauw zijn ook veranderingen op komst.
Vanaf 1 februari stopt juf Goverdina met de vervanging van juf Lianne en juf Marije Schot zal
dit van haar overnemen op de woensdag- en vrijdagmiddag.
Dit zijn de eerste stappen richting het zwangerschapsverlof van juf Lianne vanaf eind maart.
Juf Marije wordt dan de hele week de juf van groep Blauw.
Juf Goverdina wil ik bedanken voor dit stukje werk de afgelopen periode en je ondersteuning
van juf Lianne! Fijn dat dit kon.
We zijn ook blij met het herstel van juf Else. Vanaf nu is zij op de donderdag en vrijdag weer
helemaal de juf van groep Oranje. Wel moet ze nog voorzichtig zijn en daarom is er
afgesproken dat ze voorlopig nog geen extra taken zal uitvoeren. Op de rapportbespreking is
dus alleen juf Anneke aanwezig.
Tenslotte kunnen we u melden dat in groep Rood na het vertrek van juf Danietsja juf Lidewij
is ingewerkt en samen met de andere juffen zorg draagt voor onze jongste kinderen.
Lidewij van harte welkom!
Otto Daniëls
Even voorstellen….
Ik ben Jiska van der Schans. Ik studeer op dit moment de master
Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ga tot aan de
zomervakantie stagelopen bij Marika. Ik zal bij gesprekken aanwezig zijn en
mogelijk ook één op één kinderen begeleiden. Hierbij zal ik ook
aantekeningen maken. Alles zal ik anoniem verwerken en voor mijzelf
houden. Voorafgaand aan mijn studie Orthopedagogiek heb ik de PABO
afgerond. Tijdens deze opleiding heb ik al ervaring opgedaan in het onderwijs. Op dit
moment ben ik naast mijn studie werkzaam bij een praktijk die basisschoolkinderen met
moeilijkheden op lerend gebied één-op-één begeleidt. In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om
te volleyballen in competitieverband. Bovendien geef ik ook volleybaltraining aan kinderen. Ik
kijk er naar uit om te stage te lopen op De Brug!
In voorkomende gevallen zullen we u vragen of Jiska inzage mag hebben in dossiers en/of
aanwezig mag zijn bij gesprekken.
Rapportmiddag/-avond
Vrijdag 1 februari a.s. zijn de leerlingen vrij.
Wij gaan dan de rapporten bespreken en invullen.
Op dinsdag 5 februari a.s. laten we het rapport aan u zien en bespreken we de inhoud.
Omdat het gaat om de resultaten van uw zoon of dochter willen we graag dat zij ook bij dit
gesprek aanwezig zijn.
We vragen dit aan alle kinderen vanaf 9 jaar.
We kiezen voor deze leeftijd omdat de kinderen dan al geleerd kunnen hebben hoe ze naar
het eigen werk kijken. Ook de manier waarop ze aan het werk zijn wordt dan bespreekbaar
voor hen.
We willen in dit gesprek de kinderen stimuleren serieus met het werk om te gaan.
U kunt hierop een voorkeurstijd aangeven. We beginnen om 15.00 uur.
Omdat het om het rapport gaat, rekenen we op uw komst!
Het strookje krijgt uw kind vandaag op papier mee naar huis!
Levert u het strookje uiterlijk vrijdag 25 januari a.s. in?

3

~ Advertentie ~

Wij zoeken per direct SCHOONMAAKMEDEWERKERS (M/V) voor diverse
scholen in Nieuwegein en IJsselstein.
Werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag na schooltijd. Aantal uren en
werktijden worden in overleg vastgesteld.
Functie-eisen:
- Schoonmaakervaring is een pré;
- Woonachtig in de omgeving van Nieuwegein en IJsselstein;
- Beheersing van de Nederlandse taal.
Het salaris is conform CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf en is afhankelijk
van opleiding en ervaring. Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wij ontvangen graag jouw motivatiebrief en cv t.a.v. Lisa van Otterloo
Voor vragen kunt u contact opnemen met 030-2040615.

T: 030-2040615
E: fluentafacilitair@fluenta.nl
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