
 

 

Darwinjournaal 13, 05 maart 2020 
 

 

AGENDA  

 

 

05 maart 2020 Aanmelden VO groep 8 L t/m Z 
06 maart 2020 Groep 1-2 vrij 
13 maart 2020 Groep 1-2 vrij 
16 maart 2020 Muziekvoorstelling Tiliander groep 3-4 
16 maart 2020 GMR4 
18 maart 2020 Kijkochtend 
18 maart 2020 Open Podium groep 5-6 

 

INFORMATIE 

 

❖ PERSONEEL 

Bijna alle personeelsleden hebben ondertussen zekerheid waar zij komend schooljaar zullen 

werken. Sommige personeelsleden hebben gekozen om niet mee te gaan naar de nieuwe 

school en hebben ervoor gekozen om bij de Opmaatgroep te blijven. Andere 

personeelsleden wilden heel graag mee en hebben bovendien die groep gekregen die hun 

voorkeur had kijkend naar de beschikbare vacatures. We hebben op dit moment ook 

mensen tijdelijk in dienst. Voor hen stopt het contract aan het einde van het schooljaar. 

Voor nu kunnen we in ieder geval het volgende melden:  

• Anita Remijsen en Daisy Groenland zullen volgend schooljaar gaan werken in de 

middenbouw op den Akker. Josan Schellekens zal komend schooljaar gaan werken in 

een bovenbouwgroep op de Molenhoek. Het jaar erop zal ze dan door de geplande 

fusie tussen de Molenhoek en den Akker op de toekomstige Pannenschuurschool 

werkzaam zijn. 



 

 

• Veronique van Raaij zal gaan werken als Kwaliteitscoördinator Zorg op OBS de 

Kikkenduut. Astrid Berkhouts zal volgend schooljaar een dag extra op de Kikkenduut 

gaan werken.  

• Saskia Spijkers heeft een baan als teamleider gevonden op JL Rendierhof in Tilburg. 

Saskia van Duijnen Montijn zal directeur worden op JL Driecant in Tilburg. Beide 

scholen vallen onder de Opmaat groep.   

 

 

❖ UITKOMSTEN ENQUÊTE LEERLINGTEVREDENHEID. 

We zijn heel tevreden over de uitkomsten van de enquête die de kinderen uit groep 6,7 en 8 

hebben ingevuld! Iets hoger ten opzichte van vorig schooljaar! We hebben het afgelopen 

halfjaar veel aandacht besteed aan de regels in de school en op het plein. Uit de enquête 

blijkt dat de kinderen de regels goed kennen. 

 

 
 

De uitkomsten van de ouderenquête hebben we helaas niet, omdat te weinig ouders (33%) 

de enquête hebben ingevuld om een representatief beeld (70%) te schetsen. 

Daarom krijgt u vandaag nogmaals de inlogcode mee. We vragen u nogmaals of u de 

ouderenquête in wilt vullen. Dank u wel! 

 

 

❖ OVERBLIJFKAARTEN KOPEN? 

Overblijfkaarten kunt u kopen door geld in een gesloten envelop met de naam van uw kind 

erop aan de leerkracht te geven. Ook kunt een mail sturen naar de leerkracht van uw kind of 

naar Saskia van Duijnen Montijn (saskia.vanduijnenmontijn@opmaatgroep.com) met het 

verzoek om een Tikkie. U kunt niet zelf een app’je sturen naar Sas, alleen mondeling, via de 

leerkracht of via de mail. U kunt bij haar ook kaarten kopen. Zij is vier dagen per week op 

school aanwezig.  

mailto:saskia.vanduijnenmontijn@opmaatgroep.com


 

❖ MATERIALEN 

We hebben een aantal materialen die we willen weggeven aan een goed doel/kringloop. 

Voordat we deze materialen weggeven kunt u ook kijken of er iets voor u bij zit. 

Dit kan op dinsdagmiddag 10 maart van 15.00 uur tot 15.30 uur.  

 

 

 

Nieuws van anderen: 

 

❖ NATIONALE KINDERHERDENKING 4 MEI. 
De Nationale Kinderherdenking is speciaal voor en door kinderen. Door middel van zang, dans, 

toneel en toespraken van andere kinderen gaan moeilijke thema’s als ‘leven in vrijheid’ bij hen 

leven. Om 20:00 uur is er 2 minuten stilte om de Nederlandse slachtoffers van de Tweede 

Wereldoorlog, oorlogssituaties en vredesmissies nadien te herdenken. Er wordt afgesloten met een 

bijzonder kinderdefilé dóór Madurodam. Opgeven kan via de link: 

https://www.nationalekinderherdenking.nl/  
 

 

 

Team Darwin 

https://www.nationalekinderherdenking.nl/

