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   *Zal een andere invulling krijgen in verband met de coronamaatregelen 
    

Van de directie 

Hopelijk is iedereen weer uitgerust en klaar voor een nieuw schooljaar. De afgelopen week hebben we er met 
elkaar voor gezorgd dat alles klaar staat om maandag de kinderen te ontvangen. Hopelijk hebben zij er net zoveel 
zin in als wij.  
Uiteraard wordt er de eerste weken veel aandacht besteed aan de groepsvorming. Dit proces is na een 
zomervakantie extra belangrijk.  
Omdat het coronavirus nog steeds onder ons is, is het als ouder(s)/verzorger(s) niet mogelijk om uw kind naar 
zijn/haar klas te brengen. De kinderen komen dus zelfstandig de school binnen. De kleuters worden door de 
leerkrachten buiten op het schoolplein opgevangen. In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u nog een 
informatiebrief vanuit de GGD aan. 
 
Ik wens iedereen een gezond en fijn schooljaar toe.  
 
Welkom! 

Er zijn een hoop nieuwe mensen die ons team komen versterken. Hieronder stellen ze zich aan u voor: 
 
Juf Cynthia, groep 1/2b 
Via deze weg zal ik mij kort voorstellen. Mijn naam is Cynthia Tillemans. Ik ben moeder van 2 kinderen van 3,5 en 
1,5 jaar oud. 
Na mijn interieuropleiding heb ik besloten om het roer om te gooien en naast mijn baan de pabo te gaan doen. 
Tot vandaag ben ik nog steeds blij met die keuze. De afgelopen jaren heb ik op de Sint Bernardusschool in 
Haarlem gewerkt. Toen ik deze vacature voorbij zag komen vond ik dat meteen een leuke uitdaging. 
Ik ga op maandag, dinsdag en woensdag in groep 1/2b werken. Ik heb zin in de start van het nieuwe jaar. 
Hopelijk de kinderen ook! 
 
Juf Wieteke, groep 3 
Hallo ik ben Wieteke Groot. 
Ik ben al vele jaren werkzaam in het onderwijs en heb diverse groepen gedaan. Ik heb 2 zonen van 16 en 13, die 
beide op de Rozenbeek hebben gezeten. Toevalligerwijze kwam deze baan op mijn pad en heb ik de stap 
genomen.  
Ik ga dit schooljaar 4 dagen groep 3 doen, daar heb ik heel veel zin in! Ik ga er samen met Marieke, Karen en de 
kinderen een leuk en leerzaam jaar van maken. 
 
 
 



 

 
 
 
Juf Annabel, groep 6 
Hallo, mijn naam is Annabel. Ik ben 20 jaar en ik kom uit IJmuiden. Ik zit nu in mijn 4e jaar van de PABO aan de 
iPabo in Amsterdam. Ik vind het heel mijn leven al erg leuk om mensen te kunnen helpen en kinderen iets te 
leren. Verder houd ik erg van muziek en wereld oriëntatie. Ik vind het belangrijk dat er plaats is in het onderwijs 
om je eigen talenten te ontwikkelen. 
Ik zal op donderdag en vrijdag groep 6 les geven. Dit doe ik met ondersteuning van juf Marijke en nog andere 
leerkrachten. Na de kerstvakantie zal ik er ook op woensdag zijn. Ik heb erg veel zin om dit jaar les te geven en 
mijn eindonderzoek te doen op de Rozenbeek! 
 
Juf Nicole, onderwijsassistent 
Graag wil ik mezelf even voorstellen. Mijn naam is Nicole Raadsveld. Ik ben 30 jaar en woon in Assendelft. Ik kom 
op donderdag en vrijdag het team versterken als onderwijsassistent. Ik word ontzettend blij en enthousiast van 
het werken met kinderen. Mijn motto in het leven is een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Daarnaast 
ben ik een echte dierenvriend en vind ik het heerlijk om buiten te zijn. 
 
Verder komt juf LiMin ons team versterken als vervanging van juf Ilse. Juf LiMin zat vorig jaar in de invalpoule en 
heeft daardoor al een aantal keer bij ons op school ingevallen. 
 
Wij wensen iedereen een hele fijne tijd op De Rozenbeek. 
 
Lokaal indeling en ingang 
Even ter informatie een plattegrond van de school en de ingangen waar de kinderen door naar binnen mogen 
komen.  
De deur gaat open om 8.20 uur en we verwachten dat iedereen om 8.30 uur op zijn/haar plek zit zodat de lessen 
kunnen starten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Wijziging lestijd kleuters 
Voorheen waren de kleuters op vrijdagmiddag om 12.00 uur uit. We hebben er dit jaar voor gekozen om de 
kleuters, net als op woensdagmiddag, om 12.15 uur uit te laten gaan zodat deze tijden gelijk zijn.  
 
Jaarkalender 
Net als voorgaande jaren krijgt elke oudste leerling van het gezin een gedrukte 
schooljaarkalender. Hierop is praktische informatie te vinden over de activiteiten 
gedurende het hele schooljaar. Ook kunt u lezen waar wij op school mee bezig zijn. 
Sommige data zullen misschien wijzigen of aangepast worden. De kalender in de app 
zal het meest actueel zijn.  
 

Mobieltjes 
Tijdens onze lessen gebruiken wij geen mobiele telefoons. Het is daarom niet nodig dat leerlingen 
hun mobiel mee naar school nemen. Indien er sprake is van nood, kunt u contact opnemen met 
school. Ook tijdens het overblijven willen wij niet dat de leerlingen hun mobiele telefoon gebruiken.  
Wij kunnen ons echter wel voorstellen dat u het, als ouder, belangrijk vindt dat uw kind onderweg 
van en naar  
school bereikbaar is wanneer uw kind verder van school woont. Daarover gaan we dan graag met u 
in overleg.  
Wanneer het nodig is dat uw kind zijn/haar mobiel bij zich heeft, laat hij/zij deze uitgeschakeld in de 
school en  
op het schoolplein tijdens de schooltijden. Mochten wij uw kind tijdens schooltijden toch gebruik zien maken  
van een mobieltje, zal deze ingeleverd worden bij de leerkracht en kunt u, als ouder(s)/verzorger(s), het  
mobieltje de volgende dag bij de leerkracht ophalen.  
Wij wijzen u er met nadruk op dat wij niet aansprakelijk zijn voor vermissing, diefstal of schade aan mobiele 
telefoons of andere, van huis meegebrachte, spullen.  

 
Eten en drinken 

Alle leerlingen nemen een gezond 10-uurtje en een lunch mee naar school. Deze 
spullen blijven  
in de rugtas aan de kapstok. Op het moment dat er gegeten en gedronken wordt, 
pakken de  
leerlingen de spullen uit hun tas.  
Afgelopen twee jaar hebben we gebruik kunnen maken van schoolfruit, gesubsidieerd 
door  
de Europese Unie. Daar hopen we dit jaar weer aan mee te kunnen doen. De inschrijving start  
binnenkort. Zodra er meer bekend is, houden we u op de hoogte. 
 
Informatieavond en kennismakingsgesprekken 

Zoals u van ons gewend bent, vindt er in de eerste weken een informatieavond plaats. Met de huidige 
coronamaatregelen is de informatieavond niet mogelijk zoals u dat van ons gewend bent. U wordt later 
geïnformeerd over hoe de informatieavond plaats zal vinden.  
 
Het kennismakingsgesprek kan fysiek op school plaatsvinden omdat hierbij de 1,5 meter gewaarborgd kan 
worden tussen de volwassenen.  
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ad.nl%2Fkoken-en-eten%2Fwaarom-je-groente-en-fruit-niet-in-plastic-moet-bewaren~ab60e373%2F&psig=AOvVaw2HiVRVNNJrl8goZ0nSO4_f&ust=1597492188545000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj9m6bQmusCFQAAAAAdAAAAABAE


 

 
 
 

‘Hallo muziek’ 

Ook dit jaar is er muziekonderwijs voor de kinderen van groep 1 t/m 7 volgens de methode 
van 
‘Hallo muziek’. Er zullen, net als vorig jaar, zanglessen en instrumentlessen gegeven 
worden. De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen een half uur zangles in de week en de 
kinderen van groep 5 t/m 7 krijgen daarnaast ook nog de instrumentlessen. Dit jaar zijn de 
instrumenten djembé en cello.  

 
Wijziging werkdagen directie en administratie 

Vanaf dit schooljaar zal juf Anneke van de administratie op maandag en donderdag aanwezig zijn. De werkdagen 
van de directie zijn maandag tot en met donderdag.  

  



 

  
 
 


