
 

Januari  2021 

 

 

~ Agenda ~  
Maandag 22 februari tot met vrijdag 26 februari Voorjaarsvakantie  
 
~ Schoolnieuws ~ 
 
Voorwoord 
 
We zijn alweer een paar weken aan de slag met thuisonderwijs. Wij zijn trots op de leerkrachten, 
ouders en kinderen die er gezamenlijk toch voor zorgen dat het onderwijs op een zo goed mogelijke 
manier doorgang kan vinden. Het is heel goed om te zien dat iedereen zijn/haar uiterste best doet om 
van deze vervelende situatie toch nog iets moois te maken. Als wij deze samenwerking altijd 
vasthouden, ook wanneer de lockdown voorbij is, zijn wij met z’n allen in staat bergen te verzetten. 
 
Op dit moment is nog niet bekend hoelang de sluiting van de scholen gaat duren, 
maar zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, stellen wij u daarvan op de hoogte. 
 
Ouderavond 4 februari 
 
Helaas gaat de ouderavond van 4 februari 2021 vanwege de covid maatregelen niet door. Komende 
week ontvangt u een brief van het bestuur over de huidige stand van zaken. 
 
Nieuwe baan Charlotte 

Charlotte Melein heeft een nieuwe baan geaccepteerd. Dit betekent dat Charlotte per 1 feb de Hoge 
Hof gaat verlaten. Haar werkzaamheden zullen worden overgenomen worden door Mariska 
Daalhuizen-Deira. Mariska zal per 1 feb starten op de Hoge Hof. Dit betekent dat Debby zal werken op 
woensdag, donderdag en vrijdag en Mariska op maandag en dinsdag. We heten Mariska van harte 
welkom op de Hoge Hof en danken Charlotte voor haar inzet op de Hoge Hof en wensen haar succes 
met haar nieuwe baan op de Blinker. 

 Even voorstellen van Mariska: 

Als nieuwe leerkracht op basisschool de Hoge Hof wil ik mij graag aan u voorstellen. 

Mijn naam is Mariska Deira en ik woon in Culemborg. Ik ben getrouwd en heb twee dochters. Ik ben 
jurist/ criminoloog en heb vijf jaar terug besloten een carrièreswitch te maken naar het onderwijs. Mijn 
hart en passie liggen bij het werken met kinderen.Ik heb op verschillende basisscholen gewerkt. Vanaf  



 

 

1 februari zal ik het schoolteam van de Hoge Hof versterken. Op maandag en dinsdag ben ik de 
leerkracht in groep 1/2/3 en heb er ontzettend veel zin in. 

Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan het plezier en de ontwikkeling van uw kind. 

Groeten juf Mariska 

 Schoolzwemmen 
De gemeente Tiel heeft toegezegd om voor dit jaar de verhoging voor de vervoerskosten voor het 
zwemmen voor haar rekening te nemen. Dit betekent dat er ook dit jaar weer gezwommen kan gaan 
worden en dat de ouderbijdrage gelijk zal blijven. Zodra de leerlingen weer naar school gaan zullen wij 
de details met u delen. 
 
Vriendelijke Groet, 
 
Namens het schoolteam van De Hoge Hof 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


