
NIEUWSBRIEF 

 
 
 

2 september 
OR vergadering 
 

7 september 
Omgekeerde 10-min gesprek-
ken (avond) 

 
8 september 
-Omgekeerde 10-min 
gesprekken (middag) 
 

15 september 
Prinsjesdag 

 
21 september 
-Week Tegen Pesten 
-Start Leesvirus gr. 5-6 

 
22 september 
Nationale buitenlesdag 

 
23 september 
Start Kinderpostzegelactie     
 

28 september 
Leerlingenraad  
 

29 september 
MR vergadering 
 
30 september 
Start Kinderboekenweek  
“En toen?” 
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AGENDA               NIEUWTJES UIT DE SCHOOL 

Ziekteklachten bij een leerkracht  

Wanneer een leerkracht klachten heeft volgens 

de richtlijnen van het RIVM, dan mag de leer-

kracht niet op school komen. Indien mogelijk 

wordt er nog dezelfde dag een test afgenomen 

bij de GGD.  

Wij proberen als school bij afwezigheid van een 

leerkracht voor vervanging te zorgen. Dat is 

momenteel een hele uitdaging, omdat er bijna 

geen invalleerkrachten zijn en wij de kinderen 

niet kunnen verdelen over de andere groepen. 

U dient er rekening mee te houden dat het een 

keer kan voorkomen dat uw kind al direct de 1e 

dag, bij ziekte van de leerkracht, thuis moet 

blijven. Wij informeren u dan zo spoedig moge-

lijk via SchouderCom.  

Even voorstellen… 

Ik ben Melissa Vorsteveld, 20 jaar oud en ik 

woon in Nieuw-Dordrecht. Ik zit in het tweede 

jaar van de PABO NHL Stenden te Emmen. 

Hiervoor heb ik de opleiding onderwijsassistent 

gevolgd en afgerond bij het Drenthe College 

Emmen. Naast school ben ik regelmatig te vin-

den op het voetbalveld waar ik voetbal in 

“vrouwen 1 van DVC’59”.  

Ik ben de PABO gaan doen, omdat ik graag zelf 

als juf voor de klas wil staan en de kinderen wil 

laten ontwikkelen. Zelf ging ik ook met plezier 

naar school en wil er graag 

voor zorgen dat andere kin-

deren dit ook zo beleven.  Ik 

ga stage lopen in groep 1/2 bij 

juf Jolijn. Tot ziens in gr. 1/2! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM&t=1s

