Nieuwsbrief september 2021
Beste ouder/verzorgers,
We zijn inmiddels alweer bijna een week bezig. We hebben met elkaar een mooie start gemaakt met
muziek en ballonnen en de kinderen beginnen al te wennen aan hun nieuwe juf of meester.
Informatieavond
Maandag 6 september staat de informatieavond gepland. Helaas kan deze door de nog steeds geldende
coronamaatregelen niet doorgaan. U krijgt wel net als vorig schooljaar een informatieboekje.
Kennismakingsgesprekken
De komende twee weken krijgt u van de leerkracht van uw kind een uitnodiging voor een
kennismakingsgesprek. Deze gesprekken zullen wel op school plaatsvinden, rekening houdend met de
coronamaatregelen.
Voorstellen juf Willie
In deze nieuwsbrief wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is
Willie van de Haterd. Na 19 jaar als verpleegkundige gewerkt te
hebben ben ik in 2000 gestart als leerkracht bij Stichting BOOR. De
laatste 4 jaar heb ik gewerkt als locatieleider op Obs de Toermalijn in
Zuidwijk. Ik ben opgegroeid in Rotterdam-Zuid en ondanks dat ik al
heel lang in Papendrecht woon, ligt mijn hart nog steeds in RotterdamZuid. Vanaf dit schooljaar werk ik als adjunct-directeur op de
Barkentijn. Ik werk altijd op maandag, dinsdag en woensdag. Op
donderdag ben ik vrij en pas ik op mijn kleinkind. De vrijdagen ben ik
wisselend aanwezig.
Ik ben erg blij en trots dat ik nu werk met het enthousiaste team en
de leuke kinderen op De Barkentijn. Ik hoop veel ouders de komende
weken op de koffieochtenden te ontmoeten.
Voorstellen juf Sara
Ook ik wil mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Sara de Kok. Ik
ben geboren en opgegroeid in Antwerpen. Reeds 18 jaar geleden ben
ik voor de liefde naar Rotterdam verhuisd. Ondertussen zijn wij
getrouwd en hebben wij twee meisjes. Sinds 2004 ben ik werkzaam in
het Rotterdamse onderwijs. Als leerkracht heb ik gewerkt in de
groepen 1 tot en met 8. Vorig jaar ben ik begonnen aan de opleiding
tot schooldirecteur. Vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam op de
Barkentijn. Op maandag sta ik samen met meester Frank voor groep 4.
De andere dagen werk ik samen met juf Willie en juf Mariska als
directeur in opleiding. Op woensdag ben ik meestal vrij.
Ik heb enorm veel zin om samen te werken met het gemotiveerde
team en de enthousiaste kinderen op de Barkentijn. Mocht er iets
zijn, schroom niet om mij te benaderen. Ik ben hier voor u en uw
kinderen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen de start
krijgen die ze verdienen.

Voorstellen juf Joke
Graag wil ik mij voorstellen. Mijn naam is Joke van Immerzeel. Ik woon in
Rotterdam. Blij word ik van boeken, wandelen , hardlopen en lekker eten.
Voor de zomervakantie ben ik gestart als intern begeleider op de
Barkentijn. Samen met juf Rachida en juf Drazenka heb ik de taak om de
zorg rondom alle leerlingen te coördineren en leerkrachten hierbij te
ondersteunen. Dit schooljaar ben ik werkzaam op de woensdag en de
donderdag. De afwisselende werkzaamheden en het werken met
kinderen geeft mij veel energie. Ik heb er veel zin in. Ik hoop op een
prettige samenwerking met u als ouders.
Schoolreis
Dinsdag 28 september gaan alle kinderen van groep 1 t/m 8 op schoolreis. De bestemming is nog een
verrassing.
Belangrijke data voor uw agenda
8 september: studiemiddag alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij.
10 september: studiedag alle kinderen zijn vrij.
7 t/m 19 september: kennismakingsgesprekken.
28 september: schoolreis groep 1 t/m 8

