
 

NIEUWSBRIEF  vrijdag 2 december 2022 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Vertrek juf Tessa.  
Helaas voor ons gaat juf Tessa verhuizen en heeft zij een nieuwe baan gevonden. Zij 
zal daarom na de kerstvakantie niet meer werkzaam zijn op De Meie. Natuurlijk 
doen we ons best om haar vertrek zo goed mogelijk op te vangen binnen de school. 
Juf Mieke zal daarom tot de zomervakantie van maandag t/m donderdag in de 
Strandloper werken. Voor de vrijdag zijn we op zoek naar een nieuwe collega. Juf 
Sandra zal de taken van juf Mieke als intern begeleider over gaan nemen. Voor haar 
taken in de Scholekster (op donderdagochtend en vrijdagochtend) zijn we ook op 
zoek naar een nieuwe collega. Juf Jantiene zal tot de zomervakantie volledig 
werkzaam zijn in de Aalscholver, juf Sandra zal haar niet meer op donderdagmiddag 
vervangen. Ik ga ervan uit dat ik jullie volgende week verder kan informeren over de 
collega’s die ons team na de kerstvakantie komen versterken.  
 
Juf Tessa wensen we natuurlijk veel geluk in haar nieuwe huis en met haar nieuwe 
baan!  
 
Taakgericht werken.  
Wij willen een school zijn die kinderen meer leert dan alleen rekenen of lezen. Er 
zijn namelijk veel andere vaardigheden die van belang zijn in het (latere) leven van 
onze leerlingen. ‘Leren-leren’ vinden we daar een belangrijk voorbeeld van. Om hier 
gerichter mee aan de slag te gaan, werken we deze weken (tot de kerstvakantie) 
aan het ‘taakgericht werken’, dat is één van de onderdelen die we ontwikkelen bij 
‘leren-leren’.  Alle leerlingen van de school werken aan doelen, op hun eigen 
niveau, die te maken hebben met het aan de slag gaan met hun werk of les. In de 
onderbouw werken we bijvoorbeeld aan het pakken en opruimen van materialen. 
In de middenbouw leren de kinderen aan te geven wanneer zij hulp nodig hebben. 
En in de bovenbouw leren de kinderen taken te plannen. Zo helpen we alle kinderen 
te ontwikkelen met betrekking tot hun taakaanpak. In het OP dat jullie in maart 
ontvangen zullen we aangeven hoe je kind zich ontwikkelt op het gebied van ‘leren-
leren’.   
 
Met vriendelijke groet, 
Maartje de Viet.  
 
 
 
 



 

 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
SCHOOLFRUIT: 
Het schoolfruit voor komende week is: tomaat, watermeloen en peer. 
 

 

VERJAARDAGEN:  
 
7 december: Mathijs 
 

 

OP DE KALENDER: 
 
Maandag 5 december:    Sinterklaasfeest 
Dinsdag 6 december:     studiedag, leerlingen vrij 
Donderdag 22 december:    kerstviering 
Vrijdag 23 december:    leerlingen vrij vanaf 12:15 uur 
Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari: kerstvakantie 
 

 


