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Nieuwsbrief extra editie 8-7-2022 
 

Michaëlschool 
Vincent van Goghstraat 18 

2391VB   Hazerswoude-Dorp   

0172-589869 

www.st-michaelschool.nl   

 

Beste ouders, verzorgers, 

Jullie hebben vorige week eigenlijk de laatste nieuwsbrief 

van dit schooljaar al ontvangen en toch sturen we er nu 

nog een.  We hebben namelijk belangrijke informatie voor 

het nieuwe schooljaar om te delen en ook nog een paar 

leuke nieuwtjes. Genoeg reden voor een extra allerlaatste 

nieuwsbrief van dit jaar. 

Fijne vakantie namens het team en de redactie, 

Astrid Bultink 

 

Nieuw teamlid 

We hebben er een nieuw teamlid bij! Ik ben blij dat ik jullie kan 

laten weten dat het is gelukt om de vacature in te vullen. Juf 

Eline was deze week op dinsdag al op school om kennis te 

maken met de kinderen van haar groep van volgend jaar. 

Hieronder stelt ze zich ook aan jullie voor: 

 

Hallo allemaal, 

Ik ben juf Eline. Ik ben 31 jaar, heb 2 

kinderen en woon in Waddinxveen. Ik 

houd van boswandelingen en voorlezen.  

Het komend schooljaar geef ik samen met 

juf Ciska les aan groep 4. Ik ben er op de 

woensdag, donderdag en vrijdag. Ik volg 

een zij-instroomtraject, dat betekent dat ik 

voor de klas sta en daarnaast 1 dag in de 

week de PABO opleiding volg. Ik kijk er 

naar uit om jullie te ontmoeten.  

Tot in het nieuwe schooljaar! 

Groetjes, Juf Eline 

 

Geplande 

evenementen 

8-7-2022 

Laatste schooldag 

22-8-2022 

Weer naar school 

12-9-2022 

Studiedag, kinderen 

hebben vrij 

23-9-2022 

Schoolfotograaf 

 

 

Belangrijke 

mededeling 

In deze nieuwsbrief ontvang 

je ook de Michaëlkalender 

voor het nieuwe schooljaar. 

Alle vakanties, studiedagen 

en dagen met andere 

schooltijden staan erop, dus 

print hem uit en hang hem 

op de koelkast, dan heb je 

het hele jaar alle belangrijke 

informatie bij de hand!  

 

http://www.st-michaelschool.nl/
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Nog meer belangrijk nieuws 

Inzet stagiaires en Pedagogisch Medewerker 

Komend jaar zullen we waar mogelijk weer opleidingsplaatsen 

bieden aan stagiaires van de PABO en de opleiding 

onderwijsassistent. Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te 

leveren aan het opleiden van nieuwe professionals in het 

onderwijs en we zijn blij met de extra handen in de groep die ons 

dit oplevert.  

In groep 7-8 zullen we komend schooljaar twee ochtenden per 

week een van de pedagogisch medewerkers van ons IKC gaan 

inzetten als onderwijsassistent. Vanwege een opzegtermijn op 

de huidige werkplek gaan we er vanuit dat dit zal starten per 1 

oktober. De ouders van groep 7-8 krijgen hierover na de 

zomervakantie concretere informatie.   

Oud meubilair 

We mochten op 

donderdag 7 juli reken 

op heel veel helpende 

handen bij het naar 

buiten sjouwen van het 

oude meubilair. 

Daardoor was de klus 

best snel geklaard.  

Bedankt voor je hulp!!! 

Ons oude meubilair krijgt een goede bestemming; het is al 

opgehaald en gaat naar een school in Burkina Faso in Afrika.  

Nieuwe app voor ouders 

Na de zomervakantie stappen we over op de ouderapp Kwieb. 

Deze app heeft meer mogelijkheden. We verwachten ook dat 

we jullie met Kwieb beter kunnen bereiken.  

In de laatste week van de zomervakantie ontvang je van ons 

een e-mail met alle informatie over het downloaden van de 

app en het inloggen. Aan het eind van die week posten we het 

eerste bericht in de nieuwe app, dus houd je e-mail in de gaten!  

Met de komst van Kwieb nemen we afscheid 

van de Basisschool-App. Vergeet niet om nog 

even te kijken naar de foto’s die we afgelopen 

jaar hebben gedeeld; na de zomervakantie zijn 

deze niet meer beschikbaar.  

 

 

Gebruiksmaterialen  

➢ De kinderen zorgen vanaf 

groep 4 aan het begin 

van het schooljaar zelf 

voor:  

o een etui met  

o potlood,  

o gum,  

o schaar,  

o kleurpotloden en een  

o liniaal.  

➢ Sommige kinderen 

hebben hun etui mee 

naar huis genomen. Denk 

er aan om deze weer 

mee te nemen op de 

eerste schooldag. 

➢ In groep 4 krijgen alle 

kinderen van school een 

koptelefoon voor bij het 

Chromebook en een 

vulpen. We zetten hun 

naam erop, want ze 

gebruiken deze pen t/m 

groep 8. 

 
➢ Schrijft de vulpen niet 

goed meer, dan wordt er 

een nieuwe punt 

opgezet.  

➢ Als de vulpen of 

koptelefoon 

onherstelbaar is, dan kan 

er tegen betaling op 

school een nieuwe 

aangeschaft worden. 
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