
 

 

Darwinjournaal 9, 19 december 2019 
 

 

AGENDA  

19 december  
 
20 december  

Darwinjournaal 9 
Kerstviering 
Kinderen ‘s middags vrij 

23 december 2019 t/m 3 januari 2020 Kerstvakantie 
6 januari  
7 januari 

Weer naar school 
Kijkmoment op den Akker 

8 januari 
9 januari  
9 januari 

Luizencontrole 
Meeneemkring groep 1 t/m 4 
Kijkmoment op den Akker 

14 januari 
 

Adviesgesprekken groep 8 

INFORMATIE 

❖ VERVANGING GROEP 7/8 

We zijn heel blij te kunnen melden dat Sandra Verhoeven heeft aangeven ook na de 

kerstvakantie het zwangerschapsverlof van Daisy te willen invullen. 

Sinds de herfstvakantie werkt zij al op maandag en dinsdag in groep 7/8. 

Fijn Sandra! We zijn er heel blij mee! 

 

❖ EVEN VOORSTELLEN 

Met ingang van het nieuwe jaar zal Bregje Senders niet meer werkzaam zijn op 

Darwin. Zij heeft een andere baan geaccepteerd en begrijpen haar keuze om op 

één school te willen werken in plaats van op twee scholen. We wensen Bregje heel 

veel succes! 

Anita zal tot het einde van het schooljaar ook de donderdag gaan werken in de 

groep. Op de vrijdag komt Floortje Vekemans. Hieronder stelt zij zich aan u voor. 

Floortje wensen we een fijne tijd op Darwin! 

 



 

Ik ben Floortje Vekemans en na de kerstvakantie tot 

aan de zomervakantie ga ik de vervanging op mij nemen 

op vrijdag in groep 3/4.  

Ik ben sinds 1991 al werkzaam in het onderwijs, 

waarvan de laatste 15 jaar als groepsleerkracht. Ik 

begon mijn onderwijscarrière als vakdocent 

handvaardigheid in het middelbaar onderwijs. Naast het 

werk als leerkracht heb ik een coachingsbedrijf waarbij 

ik o.a. mensen met verlieservaringen begeleid.  

Ik vind het heerlijk om buiten te zijn en kampeer en 

wandel graag in de bergen. Naast sporten houd ik erg van spelletjes spelen en 

etentjes met vrienden. 

Ik heb al even kennis gemaakt met de groep en heb veel zin om uw kinderen te 

mogen meemaken in hun ontwikkeling. 

 

❖ PANNENSCHUURTRAJECT 

Een aantal ouders hebben aangegeven dat zij graag samen met hun kind een kijkje willen 

nemen bij den Akker. Daarvoor hebben we kijkmomenten gepland op dinsdag 7 januari 

2020 en donderdag 9 januari 2020. Ouders zijn dan met hun kind(eren) van harte welkom 

tussen 8.45 uur - 11.45 uur,  13.00-14.30 uur of tussen 15.00-16.00 uur (waarbij er geen 

kinderen meer aanwezig zijn). Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, vragen wij u 

om dit door te geven aan de leerkrachten van uw kind(eren). 

Afgelopen week is na een zorgvuldige interne sollicitatieprocedure duidelijk geworden dat 

Veronique van Raaij niet de Intern Begeleider zal worden op den Akker komend schooljaar 

en daarna op de Pannenschuurschool.  

Na de kerstvakantie ontvangt u voor uw kind(eren) een inschrijfformulier. Dit kunt u 

gebruiken als u uw kind(eren) wil inschrijven op den Akker en de toekomstige Kindercampus 

Pannenschuur. U bent dit niet verplicht. U kunt ook kiezen voor een andere basisschool voor 

uw kind(eren). Mocht u daarvoor kiezen dan horen wij dat ook graag, zodat wij een 

inschatting kunnen maken van het aantal kinderen wat komend schooljaar naar den Akker 

gaat. Voor ons is dat belangrijk om te weten in verband met groepsvorming en formatie. 

 

❖ VOORLICHTING VUURWERK GROEP 7/8  

De kinderen van groep 7/8 hebben afgelopen vrijdag een voorlichting gehad van bureau 

HALT over vuurwerk. Er zijn tal van onderwerpen besproken. Er is uitgelegd wanneer je 

vuurwerk mag afsteken wen wanneer niet. Wat er gebeurt als je wordt betrapt als je 

bijvoorbeeld eerder vuurwerk afsteekt. Ook is groepsdruk en vandalisme besproken. 

Tenslotte is nog verteld hoe je veilig vuurwerk kunt afsteken en wat de gevolgen kunnen zijn 

voor jezelf en de ander als je vuurwerk onveilig afsteekt.  

 



❖ TOETSPERIODE EN VERSLAG 

Na de kerstvakantie start de toetsperiode waarin we de middentoetsen van CITO en de leestoetsen 

afnemen. De eerste week na de vakantie zullen er geen CITO-toetsen worden afgenomen. We 

gebruiken de week om de lesstof weer even te herhalen.  Het verslag krijgt u dan op donderdag 13 

februari. Dat is een week later dan staat aangegeven op de ouderkalender. De verslaggesprekken 

zijn de week voor de carnavalsvakantie. Met alle ouders wordt het verslag besproken. Kinderen die 

na de herfstvakantie zijn gestart in groep 1 krijgen geen verslag. Kinderen in groep 8 krijgen in plaats 

van hun verslag een uitdraai van het overdrachtsdossier. De ouders van kinderen uit groep 8 hebben 

in plaats van een verslaggesprek een adviesgesprek op 14 januari. Bij dit adviesgesprek is ook uw 

kind aanwezig. 

 

❖ STAKEN 

De onderwijsbonden AOB en CNF hebben een landelijke staking aangekondigd op 30 en 31 

januari 2020. Op dit moment is het nog niet bekend of het onderwijzend personeel op 

Darwin gaat staken op één of beide dagen. We kunnen dan ook nog geen mededelingen 

doen over het al dan niet dicht zijn van de school. Zodra we meer informatie hebben zal u 

hierover worden geïnformeerd via de mail. 

Houdt u rekening met de staking, maar de ervaring heeft geleerd dat zelfs de bonden op het 

laatste moment hun stakingsoproep kunnen aanpassen aan de politieke ontwikkelingen van 

dat moment. 

 

 

❖ OVERBLIJFKAARTEN KOPEN 

U kunt op twee manieren overblijfkaarten kopen. U kunt uw kaarten middels 

internetbankieren kopen door een ‘tikkie’ te vragen bij Sas. Als u dat één keer heeft 

aangegeven ontvangt u voortaan een tikkie als de kaart van uw kind vol is. Mocht u de 

overblijfkaarten contant willen betalen, dan kunt u het geld afgeven bij de groepsleerkracht 

van uw kind in een gesloten envelop met de naam van uw kind erop.  

 

  
 

We wensen alle kinderen  

en hun ouders  

een fijne kerstvakantie 

en de beste wensen  

voor het nieuwe jaar! 

 

Team Darwin 


