
 

NIEUWSBRIEF  vrijdag 20 januari 2023 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Afscheid juf Nienke.  
Helaas voor ons gaat juf Nienke uit de Aalscholver ons verlaten. Zij heeft een 
uitdagende nieuwe baan, als leraarondersteuner, gevonden bij Odyzee. Volgende 
week werkt juf Nienke voor het laatst op De Meie. Hoewel we het erg jammer 
vinden dat ze ons gaat verlaten wensen wij haar natuurlijk veel succes en geluk in 
haar nieuwe baan. Gelukkig hebben we in juf Mare-Lalou al een goede vervanger 
voor juf Nienke gevonden. Juf Mare-Lalou heeft dit jaar stagegelopen in de 
Aalscholver en is daarom al een vertrouwd gezicht voor de leerlingen. We zijn blij 
dat Mare-Lalou ons team wil komen versterken!  
 
Leren-leren.  
Graag houd ik jullie op de hoogte van de ‘leren-leren’ vaardigheden waaraan we 
met de leerlingen werken. Sinds de kerstvakantie ligt onze focus op het leren 
omgaan met ‘uitgestelde aandacht en hulp vragen’.  Kinderen leren hierbij 
bijvoorbeeld hun tijd goed te besteden wanneer ze een vraag hebben, maar de 
leerkracht niet direct bij hen kan zijn. Ook leren ze op de juiste manier hulp te 
vragen aan de leerkracht. Belangrijke vaardigheden dus! Misschien leuk om eens 
aan je kind te vragen wat hij/zij moet doen als hij/zij een vraag heeft in de klas.  
 
Inschrijven oudercafé (herhaald bericht).  
Zoals jullie weten organiseren we op woensdagavond 25 januari een oudercafé op 
De Meie. Tijdens deze algemene informatieavond is er gelegenheid om andere 
ouders te spreken en algemene vragen over onze school te stellen. Daarnaast zal 
deze avond vooral in het teken staan van lezen en onze samenwerking met de 
bibliotheek. Onze leesconsulent, juf Lenneke, zal een presentatie verzorgen over dit 
belangrijke thema.  
Via Parro hebben jullie ondertussen een uitnodiging voor het oudercafé ontvangen. 
Willen jullie hierin aangeven of je aanwezig kunt zijn? Mocht dat niet lukken dan 
mag dat natuurlijk ook via de mail: m.de.viet@obase.nl De avond start om 19.15 
met een inloop met koffie/thee. Om 19.30 uur start het informatieve programma. 
Uiterlijk om 21.00 uur zullen we de avond afronden. We hopen dat veel van jullie 
aanwezig kunnen zijn deze avond, zodat we samen verder kunnen bouwen aan de 
school. Graag tot 25 januari!  
 
Met vriendelijke groet, 
Maartje de Viet.  
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____________________________________________________________________ 
 
SCHOOLFRUIT: 
Het schoolfruit voor komende week is: kiwi, appel en peer. 
 

 

VERJAARDAGEN:  
 
21 januari: Djayden 
27 januari: Nikkie 
31 januari: Bradley N. 
1 februari: Bryan 
4 februari: Jacob 
 

 
OP DE KALENDER: 
 

Maandag 13 februari:   start kunstproject ‘Nieuwe Media’ 
Maandag 20 februari t/m  
vrijdag 24 februari:   voorjaarsvakantie 
Maandag 27 februari:  studiedag, leerlingen vrij 
 

 


