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In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over het afscheid van Juf Marieke, Corona en activiteiten 
op de Paperclip.  
 
Wij kijken terug op een goede eerste week. De groepen zijn goed gestart. 
 

Team 
Juf Marieke 
In de vorige nieuwsbrief is bekend gemaakt dat juf Marieke afscheid neemt van de Paperclip. 
Hieronder schrijft zij een persoonlijke noot over haar vertrek: 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Vorige week heeft u in de nieuwsbrief kunnen lezen dat ik afscheid ga nemen van de Paperclip. In de 
afgelopen 7 jaar heb ik met veel plezier op de Paperclip gewerkt. Het moment van afscheid nemen gaat 
sneller dan verwacht. Ik ga op het Mozaïek (Assendorp) aan de slag om daar tijdelijk een collega te 
vervangen. 
 
Ik wil jullie bedanken voor de contacten en de samenwerking in de afgelopen jaren. Volgende week 
donderdag staat er een moment van afscheid gepland. Ik hoop jullie dan nog te mogen ontmoeten. 
Mocht het niet mogelijk zijn om donderdag afscheid te nemen, zoek mij dan gerust dinsdagochtend na 
8.30u even op. Ik sta dan op mijn plekje op het plein. 
 
Tot ziens! 
Marieke van Ravenhorst  
 
Op donderdag 27 augustus kunt u om 08.35 uur en om 
14.20 uur bent u welkom op het plein om afscheid te 
nemen van (juf) Marieke.  
 
Meester Dennis heeft afgelopen dinsdag afscheid 
genomen van het team en van de leerlingen uit groep 4. 
Op maandag 24 augustus gaat er een vacature uit voor 
groep 4.  

 
Corona 
Wij hebben ook dit schooljaar activiteiten op de planning staan. Helaas lijkt het erop dat veel 
activiteiten niet door kunnen gaan. Dit is ontzettend jammer, omdat wij het contact met u als 
ouder/verzorger erg belangrijk vinden. Daarnaast kunnen wij ons goed voorstellen dat jullie als 
ouders/verzorgers het ook prettig vinden om elkaar te spreken.  



Wij proberen zoveel mogelijk activiteiten voor de leerlingen wel door te laten gaan. Per activiteit 
zullen wij afwegen of wij de veiligheid van een ieder kunnen blijven garanderen. U zult van ons horen 
of activiteiten doorgaan.  

 
Activiteiten op de Paperclip 
Informatieavond 
Op woensdag 26 augustus staat de ouderavond op de planning. Wij hadden u graag willen ontmoeten, 
maar door de Corona maatregelen hebben we dit op een andere wijze ingevuld. Op de eerste 
ouderavond van het schooljaar geven leerkrachten informatie over de groep. De leerkrachten zullen u 
middels een filmpje informatie geven over de groep. U ontvangt een link om het filmpje over de groep 
te kunnen bekijken. Op woensdagavond 26 augustus kunt u tussen 19.00 – 20.00 uur ‘chatten’ met de 
leerkracht om vragen te stellen over het reilen en zeilen in de groep. 
 
Kennismakingsgesprekken 
Vanaf maandag 31 augustus zullen er kennismakingsgesprekken plaatsvinden. De 
kennismakingsgesprekken zullen worden gevoerd via Microsoft Teams. Het gesprek zal worden 
gevoerd met u als ouder/verzorger samen met uw kind. Tijdens de gesprekken staat kennismaken 
centraal en is het doel van de leerkracht om vooral informatie van u als ouder/verzorger te ontvangen 
over uw kind. Dit maakt dat wij samen met u als ouder/verzorger samen kunnen zoeken naar de beste 
manier om onderwijs te bieden aan uw kind.  
 
Nachtje slapen 
De gouden weken zijn begonnen op school. In deze weken wordt er 
veel aandacht besteed aan het sociaal-emotioneel leren van onze 
leerlingen en de groepsdynamiek. Als team hebben wij bedacht dat 
een nachtje slapen een toegevoegde waarde kan zijn om het 
groepsgevoel te versterken. Op donderdag 3 september mogen alle 
leerlingen een nachtje op school slapen. Hieronder vindt u 
puntsgewijs meer informatie: 

- Donderdag om 18.30 uur komen de leerlingen op school 
- Er is een avondprogramma voor de leerlingen 
- De leerlingen slapen in hun eigen klas met de juf/meester 
- De leerlingen ontbijten met elkaar op school 
- De leerlingen zijn op vrijdag 4 september om 12.15 uur vrij (ook de bovenbouw!) 

Hoewel het natuurlijk fantastisch is als alle leerlingen komen, is dit uiteraard op vrijwillige basis. Wij 
snappen dat dit niet voor iedere leerling prettig is. Voor de leerlingen die niet op school slapen: 

- De leerlingen zijn welkom bij het avondprogramma.  
- De volgende ochtend gaan wij om 08.00 uur op school samen ontbijten.  

 
Meer informatie over de tijden van het avondprogramma etc. volgt.  
Komt uw kind slapen? Wilt u dit voor vrijdag 28 augustus doorgeven aan de leerkracht van uw kind? 
 
Zomermarkt 
In overleg met de oudervereniging hebben wij besloten de zomermarkt te verplaatsen naar het einde 
van het schooljaar.  

 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, stel ze gerust! 
 

Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Judith Meijwaard 
Directeur de Paperclip 


