
aankomende activiteiten - hulp van
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parkeren van auto's bij het brengen en
halen van de kinderen 
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de school is klaar voor de komst van
Sint
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Agenda

Het brengen&halen van de kinderen 
Nu de herfst langzaam zijn intrede maakt merken we dat er meer kinderen
met de auto worden gebracht. Herhaaldelijk heb ik al aan u gevraagd, zeker

bij het brengen, te willen letten op de voetgangers en fietsers die op
hetzelfde moment ook naar school toekomen. Daarnaast zien we nog

steeds dat er auto's op ongelukkige plekken de auto 'even' parkeren. Ik
vraag u wederom hier alsjeblieft op te letten. Laten we samen zorgen voor
een veilige situatie voor alle kinderen (en ouders) bij het brengen en halen!
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Aankomende activiteiten op de Marlijn
Omdat we gemerkt hebben dat het voor ouders prettig is om tijdig te weten bij welke activiteiten we hulp nodig hebben zullen we, in samenwerking met
de activiteitencommissie, in elke nieuwsbrief  aandacht schenken aan de aankomende activiteiten. Hierbij al een overzicht van de alle activiteiten waarbij

we uw hulp goed kunnen gebruiken. Je kan je opgeven via de klassenouder of via info@demarlijn.nl

Koekvergulden - woensdag 30 november (in de ochtend)
Versieren van de school voor Kerst - woensdag 7 december om 14.00
Kerstviering - donderdag 22 december (overdag en s ‘avonds)
Versieren van de school voor de projectweek - in de week van 13 maart (exacte datum volgt via de AC) 
Versieren van de school voor Pasen - in de week van 27 maart (exacte datum volgt via de AC) 
Paasspel - woensdag 5 april (ochtend en middag (vooral rijouders gevraagd!)
Koningsdag - vrijdag 21 april (hele dag) 
Voorjaarsspelen voor de bovenbouw (ochtend en middag - rijouders en ouders die groepjes willen begeleiden. Exacte datum volgt nog)
Sport en speldag - in juni (exacte datum volgt nog via meester Jorn) 
Eindejaarsfeest 'Op naar een mooie zomervakantie' - in de week 3 of 10 juli (exacte datum volgt nog) 

Activiteiten die voor een specifieke groep zijn, worden via de groepsleerkracht gecommuniceerd. We hebben begrepen dat ouders vinden dat dit soms
laat wordt gecommuniceerd en dus dat ze daardoor soms niet kunnen helpen. Er zijn activiteiten die we inkopen en regelen via het culuurmenu, deze
worden soms ook pas aan de betreffende groep laat gecommuniceerd. Vandaar dat we die dus niet direct beginschooljaar kunnen communiceren met u.
Zodra leerkrachten weten waar ze heengaan en wat er nodig is, wordt dit direct met u gecommuniceerd. 

Hallo mijn naam is Anneke Pannekoek-Visser en ik kom uit Epe. Ik ben 54 jaar, getrouwd en ik heb een zoon en twee (bonus)dochters. Inmiddels heb ik
twee kleinkinderen en wat is dat leuk!  In mijn vrije tijd mag ik graag hardlopen in de bossen (trailrunning), wielrennen, lezen en creatief bezig zijn.  
Vanaf 31 oktober j.l. kunt u mij op de Marlijn tegenkomen. Ik zal Wendy helpen bij haar taken als intern begeleider. Dit doe ik op maandag, woensdag en
nog een halve dag op dinsdag of donderdag. Vanaf 1989 ben ik leerkracht en vanaf 2005 remedial teacher. Later heb ik nog studies als psychologie en
counseling/coaching gedaan. Sinds 2021 werk ik vanuit mijn eigen praktijk. De leerlingenzorg heeft mij altijd geïnteresseerd en ik vind het een mooie
uitdaging om dit samen met Wendy, leerkrachten en u als ouders op de Marlijn te kunnen doen.  

Mocht u mij zien, spreekt u mij gerust aan. Graag tot ziens!

Hartelijke groet,

Anneke Pannekoek

VOORSTELSTUKJE ANNEKE PANNEKOEK-VISSER

DE SCHOOL IN SINTSFEREN; WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR!
EN DANK VOOR ALLE OUDERS DIE HIERBIJ HEBBEN GEHOLPEN, SUPER!


