Nieuwsbrief september 2016.
Dit is de eerste nieuwsbrief die via de site is gemaakt en verstuurd.
Het gaat nog niet allemaal vlekkeloos, maar ik hoop dat jullie daar begrip voor hebben.
Helaas zijn er al 2 versies van deze nieuwsbrief ineens verdwenen. We hopen dat het dit keer lukt.
Mededelingen:
Brigadiers
Er is een dringend verzoek binnen gekomen van de verkeersouder ivm brigadieren. Het rooster voor dit jaar is nog
niet rond. We hebben nog geen bezetting voor de dinsdag om 13.00 uur en de donderdag om 13.00 uur. Welke
ouder, opa, oma, oppas, buurvrouw/man helpt ons met het veilig oversteken van de kinderen.
Het schema voor groep 8 is rond en deze kinderen hebben ook instructie gehad. Het zou jammer zijn, dat we nu
alles stop moeten zetten. Voor de maand september hebben we een oplossing gezocht en gelukkig gevonden, maar
vanaf oktober hebben we echt hulp nodig.
Oudervereniging:
Onze oudervereniging vergadert elke tweede woensdag van de maand. Zij zijn op zoek naar nieuwe leden. Wie wil
onze vereniging versterken?
Voor informatie kunt u terecht bij Kim Broekmate vader van Merle uit groep 7 en Joris uit groep 4 of een van de
andere leden van de oudervereniging.
Personele wijzigingen
Eind van deze maand gaat Jessica Spoler met zwangerschapsverlof. Zij zal vervangen worden door Sandra
Gottemaker. Sandra is nu al 's middags in de groep.
Ilse Brummelhuis komt per 5 oktober terug van zwangerschapsverlof. Zij begint dat naast Anne in groep 2AI. Babet
Kokhuis, die haar nu vervangt gaat dan op woensdag naar de groep van Bas Heerink, want hij heeft op woensdag
ouderschapsverlof.
Jamie te Dam is gelukkig weer volledig aan het werk in de groep. Het is heel fijn dat zij terug is in groep 8JJ.
Agnes Hegeman onze RTer (remedial teacher) is nog steeds ziek en ook Mirjam Nunumete is nog ziek. We wensen
beide heel veel beterschap.
Kunst
Vanaf 26 september zijn er weer kunstenaars op school die samen met de de leerkrachten lessen verzorgen rond
het thema van 'Stof tot Nadenken'.
De schoolfotograaf komt op 3 en 4 oktober.
Er is er is een strak schema gemaakt en rekening gehouden met gymtijden etc. Op maandag worden de portretten
gemaakt en op dinsdag de groepsfoto's.
De schooljaar zijn er ook een aantal nieuwe collega's begonnen. Zij zullen zich in het kort voorstellen.
Martine Peeze
Mijn naam is Martine Peeze en woon in Bornerbroek samen met mijn man en twee dachters (10 en 12 jaar). Ik ben
al ruim 15 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik heb gewerkt op 'de Talenter'in Enter. Daar heb ik lesgegeven in
verschillende groepen, maar veelal in de bovenbouw. Het welbevinden van kinderen vind ik erg belangrijk en ik ben
mij gaan verdiepen in de leerlingenzorg. Ik heb mijn diploma Intern Begeleider gehaald. In die fucnctie ben ik nu
benoemd aan 'de Rietslenke'. Ik zal de werkzaamheden van Cynthia Beemer overnemen.
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Mocht u vragen hebben, kom gerust langs.
Ik hoop op een prettige samenwerking.
Ellen ten Berge
Mijn naam is Ellen ten Berge. Ik werk sinds vijf jaar in het onderwijs. De afgelopen jaren heb ik gewerkt op
verschillende scholen binnen stichting Katholiek Onderwijs Twenterand (SKOT). Onder andere in Haarle en
Bornerbroek. Dit jaar ben ik gestart met de opleiding tot Intern Begeleider. Op maandag en dinsdag ben ik bezig met
het IB werk en op woensdag t/m vrijdag sta ik in groep 1 YE. Ik kijk met veel plezier uit naar de komende jaren op de

Rietslenke.
Thijs-Jan Hut
Ik ben Thijs-Jan Hut, 24 jaar en woon in Nijverdal. Ik ben sinds dit schooljaar werkzaam op de Rietslenke in groep 8
TJ.
Ik heb hiervoor veel ingevallen op verschillende scholen in Almelo, Wierden en Nijverdal. In mijn vrije tijd sport ik
graag. Ik voetbal in het tweede elftal van voetbalvereniging DES. Verder kijk ik graag naar series en films.
Roos Rodijk (WPO student)
Ik ben Roos Rodijk, 22 jaar jong en kom uit Nijverdal. Voordat ik aan de Pabo begon heb ik de opleiding voor
onderwijsassistent afgerond. Nu zit ik in de 4e van Pabo en sta elke donderdag en vrijdag met veel plezier voor
groep 6PR. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om creatief bezig te zijn, mag ik graag hardlopen en vind ik het leuk om
met vrienden af te spreken. Ik zie dit jaar met veel plezier tegemoet.
Chris Hoek (Invalleerkracht)
Mijn naam is Chris Hoek en ik ben momenteel invaller op de Rietslenke. Ik vervang Mirjam Nunumete in groep 4JM.
De eerste weken heb ik met veel plezier gewerkt op de Rietslenke ne het is fijn om deel uit te maken van zo'n leuke
school.
Mijn hobby's zijn voetbal, wielrennen, mountainbiken en skiën.
Ik heb veel zin om de komende weken op de Rietslenke te werken.
Er zijn ook stagiaires in de verschillende groepen aan het werk. Hieronder stellen een aantal zich aan u voor:
Bart Vaarwerk.
Mijn naam is Bast Vaarwerk en ik kom uit Hellendoorn. Ik loop stage in groep 4 M op dinsdag, woensdag en
donderdag. Mijn hobby's zijn tennisen, wandelen en ontwerpen van (gebouwen) en lesgeven natuurlijk. Ik heb het
tot nu toe erg naar mijn zin en hoop een leuk en leerzaam jaar te hebben.
Tom Huis in't Veld
Mijn naam is Tom Huis in `t Veld. Ik ben 18 jaar oud en doe de opleiding onderwijsassistent op Landstede Raalte.
Dit is mijn laatste jaar. Het aankomende jaar loop ik in groep 7 stage. Dit lijkt mij een hele leuke uitdaging! Mijn
hobby is voetballen.
Marie-Elle Mondeel
Ik ben Marie-Elle Mondeel. Ik ben 17 jaar en woon in Nijverdal. Ik zit nu in het tweede jaar van mijn opleiding
Onderwijsassistent, die ok volg in Almelo.
Ik loop dit hele jaar stage op maandag en dinsdag in groep 2M.
Dave Pelupessy, Anika Jonker en Charlotte Geugies zullen zih in de volgende nieuwsbrief voorstellen

Team de Rietslenke

