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Voorstellen
nieuw MR-Lid

 

Fijne zomervakantie

Hoi!
 

Ik ben Pam, 37 jaar, getrouwd met Freerk. Moeder van Pieter
(7 jaar en komend jaar Delphina 6), Olivier (5 jaar, komend jaar

groep 4) en Anne-Lente (3 jaar, komend jaar groep 1/2). 
Sinds kort ben ik trotse inwoner van het mooie Oosterbeek en

nieuw MR lid van deze leuke school. 
Ik vind het bijzonder mij op een andere manier te mogen

inzetten voor De Marlijn en ondersteuning en advies te mogen
bieden aan de school. Mijn ervaring met de Marlijn, zowel

docenten als directie, is dat zij zich dagelijks op mooie,
inspirerende en uitdagende manier inzetten voor "hun"
kinderen en ik vind het fijn hieraan te kunnen bijdragen. 

Ik hoop enthousiasme en doorzettingsvermogen te mogen
bieden aan de MR. Schroom vooral niet om mij een keer aan
te spreken, mocht je vragen hebben, ideeën hebben of iets

kwijt te willen aan de MR. 
 

Ik wens iedereen een heerlijke zomer toe en tot in september!
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Kinderen uit groep 5 tot 8 kunnen na de zomervakantie meedoen met de Engelse les. De lessen zullen worden verzorgd door

Wereldkinderen Taalonderwijs. Voor de lessen wordt gebruik gemaakt van de lesmethode Cambridge Global English, waarbij alle
kinderen een eigen werkboek krijgen. Aan de hand van het werkboek wordt onder meer gewerkt aan luistervaardigheid en

spreekvaardigheid, maar de lessen zijn vooral leuk omdat ze gericht zijn op de belevingswereld van de kinderen.  De lessen hebben
een professionele opbouw en structuur, maar zijn vooral leuk omdat ze gericht zijn op de belevingswereld van de kinderen. Als uw

zoon of dochter meedoet, wees dan straks niet verbaasd als uw dochter of zoon u ineens de Engelse les gaat lezen! 
Lestijden/-dagen. De lessen worden direct na schooltijd, op school gegeven. Op het inschrijfformulier kunt u uw voorkeursdag(en)

aangeven. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt de lesdag – in overleg met de school – bepaald.  
 

Kosten
De kosten bedragen € 205,- per 12 lessen, inclusief werkboek. 

Instroom
Met het werkboek leren de kinderen wekelijks een beetje meer Engels. 

Hierdoor is latere instroom niet mogelijk.
 

Inschrijven 
Wilt u uw zoon/dochter inschrijven? Klik dan op https://wereldkinderentaalonderwijs.nl/engelse-les-opschool/  of stuurt u e-mail

naar info@wereldkinderentaalonderwijs.nl.

Engelse les op De Marlijn na zomervakantie

Afscheid van juf
Marcella &

meester Olaf
Nog één keer hebben we deze twee lieve

leerkrachten in het zonnetje gezet. We
wensen beiden heel erg veel plezier en

geluk op hun nieuwe school!

Afscheid van 
juf Rachel  

Samen met het team én oud collega's
hebben we in Wageningen bij het

Arboreum afscheid genomen van juf
Rachel. 

 
Lieve juf Rachel, tot ziens en een zoen en

ga vooral heel veel genieten van je
pensioen!



'Uitglijden naar groep 3'

Dinsdagavond 13 september:
-Groep 4MC
-Groep 3FA
- Groep 7W
- DelphinaEI
- Groep 5NC

 
Donderdagavond 15 september:

-Groep 1/2LW
-Groep 1/2 AM
-Groep 4/5TA

-Groep 6P 
- groep 6/7S
- groep 8E1
- groep 8E2 

 
Inloop: 19.30
Start: 19.45

Verdeling groepen
informatieavond startschooljaar 

Vanmiddag mochten alle kinderen van groep 2 uit het
raam klimmen, een parcour lopen en daarna

'sprongen' zij naar Groep 3, oftwel ook de vakantie in! 
 

Knap van jullie allemaal! 
Wij wensen jullie  een hele fijne vakantie en alvast heel

veel plezier in groep 3!

Doordat jullie ons zo goed geholpen hebben en wij ons door jullie het afgelopen jaar gesteund hebben gevoeld zien wij er nu aan het iende van het schooljaar
gelukkig niet zo uit! Grote dank daarvoor!

Het team van de Marlijn wenst jullie een fantastische zonnige zomer om mooie herinneringen te maken en uit te rusten.
 

We zien elkaar graag weer op 5 september!


