
       

 
   

 
 

  

Datum: 20 januari 2020                                                                  nieuwsbrief  

Beste ouders/verzorgers, 
 
PERSONEEL 
Helaas is voor juf Sigrid de kerstvakantie 
anders verlopen dan zij zich had 
voorgesteld. Vrijdag voor de kerstvakantie 
is zij opgenomen in het ziekenhuis met 
hevige buikpijnen. Na onderzoeken en 
uiteindelijk een operatie is Sigrid pas op 
zondag 5 januari ontslagen uit het 
ziekenhuis en moet nu thuis verder 
werken aan haar herstel. De artsen 
hebben aangegeven dat dit zeker tot aan 
de voorjaarsvakantie zal gaan duren. 
 
Na een lange periode van afwezigheid 
door ziekte is het besluit gevallen dat juf 
Jopie onze school gaat verlaten. Juf Jopie 
heeft hard aan haar herstel gewerkt. 
Helaas lukt het niet om klachtenvrij te zijn, 
waardoor zij niet meer in staat is te 
werken. U zult begrijpen dat de genomen 
beslissing geen gemakkelijke is geweest. 
Juf Jopie gaat afscheid nemen van onze 
school op vrijdag 6 maart a.s.. Hoe deze 
dag er voor juf Jopie uit gaat zien, laten wij 
u nog weten.  
 
Ook juf Marijke gaat onze school verlaten. 
De oplettende ouder zal het wellicht al 
gemerkt hebben aan de huizen die te koop 
staan in Asperen. Juf Marijke gaat 
emigreren naar Curaçao. Juf Marijke 
maakt dit schooljaar uiteraard gewoon af. 
 
 
 
 
 

Met het vertrek van juf Jopie en juf 
Marijke gaan we twee ervaren 
leerkrachten missen die de afgelopen 
jaren, misschien wel hun hele werkzame 
leven,  hebben geweid aan de Zandheuvel.  
Beide leerkrachten kennen niet alleen de 
huidige kinderen, vaak ook de ouders van 
de kinderen die ze zelf in de klas hebben 
gehad.  Uiteraard nemen we nog officieel 
afscheid. We informeren u daar uiteraard 
op tijd over.  
 
Zoals u weet is het in deze tijd lastig om 
inval te regelen. Dit omdat er gewoon 
niemand beschikbaar is. Voor de 
afgelopen 2 weken hebben we – de 
afwezigheid van juf Sigrid - met wat 
verschuivingen binnen het team, op 
kunnen lossen. Voor de aankomende twee 
weken zal dit op vrijdag niet het geval zijn.  
 
Vrijdag 24 januari  gaan we de werken met 
de groepen 5/6 en 7/8. Dit is een 
verzwaring voor de leerkrachten die deze 
dag werken. Vrijdag 31 januari zal groep 
5/6 geen les hebben. 
 
TEVREDENHEIDSPEILING  
SCHOLEN MET SUCCES  
Binnenkort ontvangt u via de email een 
uitnodiging om deel te nemen aan het 
tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek. 
Twee jaar geleden hebben wij u ook 
gevraagd om aan dit onderzoek mee te 
doen.  
Wij hopen dat u hiervoor opnieuw de tijd 
wilt nemen en op een grote respons.  
  



       

 
   

 
 

Indien u thuis niet over een mogelijkheid 
beschikt om de vragenlijst online in te 
vullen, bieden wij u de gelegenheid om dit 
op school te doen! Mocht u daarvan 
gebruik willen maken dan horen we dat 
graag.  
 
Ook de leerlingen van groep 5 t/m 8 én 
alle leerkrachten, doen mee aan dit 
onderzoek. Met de ontvangen informatie 
willen wij ons onderwijs en alle zaken 
rondom school, zo goed mogelijk 
vormgeven. De uitslag van de drie 
onderzoeken (ouders, leerkrachten en 
leerlingen) zullen aan ons worden 
gepresenteerd na de voorjaarsvakantie. 
Het spreekt voor zich dat die uitslagen zijn 
geanonimiseerd. De antwoorden en 
opmerkingen die in het onderzoek zijn 
ingevuld, zijn niet te herleiden naar 
betrokken ouders, leerkrachten of 
leerlingen. Wij zullen de medezeggen-
schapsraad van de uitslag op de hoogte 
brengen en uiteraard verneemt  
ook u t.z.t. de uitkomsten van deze 
enquête.  
 
VOORUITBLIK 2020-2021 
Momenteel kijken we al vooruit naar de 
groepenindeling voor het nieuwe 
schooljaar 2020-2021. Hoewel nog vroeg 
in dit schooljaar zijn, willen we op de 
studiedag van 21 februari a.s. al een 
eerste aanzet maken voor het nieuwe 
schooljaar. Het ligt in de lijn der 
verwachting dat we in het nieuwe 
schooljaar direct met vier combinatie-
groepen gaan werken. We hopen op deze 
manier ook een aantal leerkrachturen 
over te houden die we als extra uren 
kunnen inzetten of kunnen inzetten bij 
onverhoopt ziekte/afwezigheid van 
leerkrachten.  

Wanneer de groepenverdeling voor 2020-

2021 definitief is laten wij u dat weten. 

Uiteraard volgt dan z.s.m. de leerling- en 

leerkrachtenverdeling. Mocht u n.a.v. 

bovenstaande vragen/opmerkingen 

hebben dan horen we dat graag.  

MUZIEKLESSEN 
In de periode na de voorjaarsvakantie zal 
Jelle de Boon 6 muzieklessen komen 
verzorgen aan alle groepen van de 
zandheuvel. In de kalender hieronder 
vindt u de data en tijden van deze lessen. 
 
 
KALENDER 
13 februari 
Gastles Waterschap Rivierenland  
groep 5, 6 en 7 
14 februari 
Rapport mee 
Week 7 en 8 
Advies gesprekken groep 8 
Week 8 
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 
21 februari 
Studiedag 
(De leerlingen zijn deze dag vrij.) 
24 februari t/m 28 februari 
Voorjaarsvakantie 
6 maart 
Afscheid juf Jopie 
17 maart 
Muzieklessen groep 1 t/m 8 
24 maart 
Muzieklessen groep 1 t/m 8 
 
Met vriendelijke groet, 
Team obs De Zandheuvel 

                                           
 


