
 

 

 

 

Agenda:  
• Maandag 27 & dinsdag 28 januari studiedag groep 1 

t/m 4. 

• Vrijdag 7 februari studiedag, alle kinderen vrij 

 
Gelukkig nieuwjaar! 
Voor iedereen de beste wensen en een gezond en gelukkig 
2020 gewenst. Dat we er samen een leerzaam jaar van 
kunnen maken.  
Het team had er weer zin in! Een nieuw jaar waarin we 
gaan werken met nieuwe ICT materialen. Dit hebben we 
samen met de kinderen gevierd! In de eerste week na de 
vakantie werken wij al met de Chromebooks! 
(Mocht u uw kind nog geen oortjes hebben meegegeven, 
wilt u dit alsnog doen, zodat wij de Chromebooks optimaal 
kunnen gebruiken.  
 

Schilderwerk 
De buitenkant van de school is in de zomerperiode 
geschilderd en nu is de binnenkant van de school aan 
de beurt.  
De school krijgt weer een nieuwe lik verf, waardoor het 
er weer fris uit komt te zien.  
 

 

Gymdocent 
Meester Hielke is dit schooljaar ziek geworden en re-integreert op 

de Airborneschool. Helaas moet ik u melden dat het met meester 

Hielke helemaal niet goed gaat en zijn werkzaamheden op de 

Airborneschool niet kan voortzetten. Dit betekent dat juf Kitty 

helaas weer terug zal moeten naar de Airborneschool. Dinsdag 14 

januari is haar laatste dag bij ons op school. In de maand januari zal meester Thijs de gym 

komen geven. Per 1 februari hebben wij een nieuwe vakdocent gym, zij stelt zich hieronder 

aan u voor.  
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Graag stel ik me even aan u voor. Mijn naam 
is Geke ten Brinke. Vanaf februari zal ik de 
lessen bewegingsonderwijs op de prinses 
Beatrixschool verzorgen. Ik heb veel zin om 
aan de slag te gaan. Daarbij is het voor mij 
de uitdaging om de lessen 
bewegingsonderwijs voor iedereen 
toegankelijk en uitdagend te maken. Ik hoop 
dat de leerlingen op deze manier veel plezier 
aan het bewegen mogen ervaren en dat ze 
veel zullen leren. Naast mijn baan op de 
prinses Beatrixschool werk ik op basisschool 
de Meeuwenberg van Trivium en ben ik ook 
nog werkzaam in het speciaal onderwijs.  

Hartelijke groet,  

Geke ten Brinke  

 

Staking 
In de media wordt gesproken over een landelijke 

onderwijsstaking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari.  

Deze week gaan wij met elkaar in gesprek hoe wij tegen 

deze geplande staking aankijken.  

Aan het einde van deze week berichten wij of wij mee zullen 

doen aan deze staking of niet.  

 

 

Studiedag 7 februari 
Vrijdag 7 februari zijn de kinderen vrij en hebben wij een studiedag. Deze dag gaan wij aan 

de slag met de missie & visie van de school. Wij gaan met elkaar in gesprek over: waar staan 

wij voor en wat vinden wij belangrijk. Binnenkort gaan wij u 

bevragen over welke kernwaarden u bij de school vindt passen. 

Naast administratieve werkzaamheden, volgen wij ook een 

workshop over werkplezier.  

 

 

 



Bedankt 
De decembermaand is voor iedereen een drukke 

maand. In deze maand zijn er veel activiteiten en 

vele handen maken ligt werk. Wij willen alle ouders 

bedanken voor de hulp en inzet van de afgelopen 

maanden. Ontzettend fijn om te zien dat 

hardloopuurtjes worden verschoven om de 

sinterklaasversiering eraf te halen. Dat er tijdens de 

kerstviering wordt geholpen om alles weer in de 

school te krijgen. Wij werden al eens blij verrast 

met een creaochtend waarin ouders een geweldig 

aanbod bieden voor onze kinderen.  

Goed om te zien, dat we elkaar hierin kunnen helpen en ondersteunen.  

Hierbij willen wij u bedanken voor alle hulp die u geboden heeft.  

 

Inmiddels heb ik steeds meer ouders leren kennen. Leuk om te horen waar ieders passies en 

kwaliteiten liggen. Soms is men bereid om hun expertise aan te bieden, waar wij gebruik van 

mogen maken. Waarvan wij kunnen leren en met elkaar kunnen samenwerken.  

Mocht u in uw werk ervaring hebben met vormgeving of PR dan zou ik graag eens met u in 

gesprek gaan.  

 

Martine van Krevel 

 

 

KDV De Sterren 
Woensdag opvang voor kinderen van 0-12 op De Sterren 
De Sterren is op woensdag op dit moment gesloten. 
Sporadisch komt er een aanvraag voor kinderopvang voor deze dag maar omdat we pas 
kunnen starten met een groep van 4 kinderen kon deze aanvraag niet ingevuld worden.  
 
We hebben besloten om voor de woensdag een wachtlijst te maken waarbij we 
kunnen starten met de opvang als er 4 kinderen behoefte hebben aan opvang. Het 
gaat dan om een gecombineerde groep van 0-12 jaar waarbij ieder kind op zijn eigen 
niveau spelmogelijkheden heeft. 
Heeft u voor deze dag (of voor andere dagen) een opvang vraag neemt u dan vrijblijvend contact met 
ons op via info@kc-desterren.nl  of loop even bij ons binnen. 
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