
 

Nieuwsbrief                   

 
Beste ouders/verzorgers, 

 
Hierbij de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. We hebben een goede start 
gemaakt en hebben iedereen in goede gezondheid kunnen begroeten. 
Ondanks de Coronabeperkingen gaan we er weer een mooi jaar van gaan 
maken! 

 
Toch is er ook reden tot zorg. In de afgelopen periode zijn er regelmatig 
berichten over het tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs. De huidige 
situatie rond Corona maakt de situatie er niet beter op. Ook onze school 
heeft steeds meer moeite met het vinden van leerkrachten voor 
vervanging bij ziekte. Wij zullen ons uiterste best doen om onderwijs te 
blijven geven, maar sluiten het niet uit dat wij in de toekomst klassen naar 

huis toe moeten sturen. 
 
Om op deze situatie te anticiperen hebben we een stappenplan gemaakt dat 
gaat gelden als er geen vervanger meer te vinden is. Deze stappen zijn: 
 
1. Bij ziekte van een leerkracht zal de school een beroep doen op 

medewerkers die op de betreffende dag geen groep hebben. 
 
2. Wanneer er geen vervanger beschikbaar is, zal intern op basis van 
vrijwilligheid een collega gevraagd worden of zij/hij tijdelijk een aantal uren 
extra wil werken. 
 
3. Als er geen vervanger via de reguliere weg meer te vinden is, kan er op 

de eerste ziekte dag worden gekozen voor het samenvoegen van enkele 
groepen of het verdelen van de leerlingen over meerdere groepen. 
 
5. Als er geen vervanger is kan er op de eerste ziekte dag worden gekozen 
om een eventueel aanwezige onderwijsassistent, onder toezicht van een 
leerkracht, de groep gedeeltelijk te laten overnemen. 
 

Als er na de eerste ziektedag wederom geen vervanging te vinden, is zullen 
kinderen één of meer dagen vrij zijn. 
 
Hierbij geldt de volgende afspraak:  

 
Ouders worden zo spoedig mogelijk digitaal op de hoogte gesteld welke 

groep[en] op welke dag vrij zijn. 
 
Uiteraard hopen wij van harte dat bovenstaande in de praktijk niet nodig zal 
zijn en dat we het onderwijs op een goede manier kunnen blijven 
verzorgen. 
 
 

 
 
 
 

Agenda  

 

5 oktober                                                    

AC vergadering  

6 oktober                                         

PO-VO avond (digitaal)  

9 oktober                                            

Juf Marian jarig  

12 oktober                           

Week Godly Play  

17 oktober                                       

Juf Jet jarig                              

Speelgoedochtend gr. 1/2 

19 t/m 23 oktober 

Herfstvakantie  
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Gelukkig hebben we ook goed nieuws! Binnen de school hebben wij vanuit een tijdelijke subsidie, extra expertise 

kunnen inhuren. Daarnaast zijn er meerdere studenten aan onze school verbonden. Zij zullen zich allen (wanneer 
dit nog niet gebeurd is) aan u voorstellen in deze nieuwsbrief. 
 
Samen zullen we er de schouders onder zetten om van dit schooljaar weer een mooi jaar voor onze leerlingen te 
maken! 
 

 

Klankbordbijeenkomsten  
 
Ook dit schooljaar staan op kalender een aantal klankbordbijeenkomsten gepland. 

Gezien de beperkingen die  Corona met zich meebrengt zullen wij deze 
Klankbordbijeenkomsten niet op de gebruikelijke wijze door kunnen laten gaan. We 
hebben overwogen deze digitaal te doen, maar zijn tot de conclusie gekomen dat dit 
ten kostte zal gaan van de interactie die wij hierbij wenselijk achten. Natuurlijk willen 
we wel graag uw suggesties horen, zodat wij samen met u kunnen blijven werken aan 
onderwijsverbeteringen. Graag bieden wij dan ook de mogelijkheid, om na schooltijd 

met een kleine groep ouders in gesprek te gaan. Hiervoor zult u zich vooraf aan deze bijeenkomst moeten 

opgeven. Mocht u hiervoor interesse hebben dan kunt u mij dit per mail laten weten. 
 
Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om uw suggesties aan de leerkracht of mij te mailen. In de eerst volgende 
teamvergadering zullen we deze dan met het hele team bespreken, daarop aansluitend krijgt u een 
terugkoppeling. Alvast bedankt voor het meedenken! 
 

 

EU-schoolfruit  
Goed nieuws!! Onze school is ingeloot voor deelname aan het EU-schoolfruit programma. 
Dit betekent dat we van 11 november t/m 17 april drie porties groente en fruit per leerling 
per week ontvangen.  
 
Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten proeven. Zo 
maken kinderen kennis met veel verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen 

pas gewend aan een onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen! 
 

Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit proeven de kinderen 
verschillende soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, 
doen ze in de klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten. 
 
 

Hoofdluiscontrole  
Momenteel liggen de controles omtrent hoofdluis op de basisscholen bijna overal stil i.v.m. coronamaatregelen en 
wordt ouders gevraagd deze controles zelf thuis uit te voeren. De GGD kreeg meerdere vragen van scholen 
hieromtrent. Op basis hiervan heeft de GGD de flyer hoofdluiscontrole aangepast ter verspreiding onder ouders. In 

de bijlage vindt u de betreffende flyer.  

 

 
Kledingactie  
Na de herfstvakantie is er weer de kledinginzamelactie Bag2School. Verzamel nu alvast uw 
kleding en vraag eventueel familieleden/ buren/ vrienden dit ook voor onze school te doen. 

Ook zij kunnen in de week na de Herfstvakantie hun kleding op school inleveren. Iedere zak 

is geld waard! 
 
Binnenkort ontvangen de kinderen meer informatie en een zak waarin zij de kleding kunnen 
inleveren. 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

Vanuit de interne begeleiding  
Ook dit schooljaar neemt Sven van der Worp de interne begeleiding op zich. Naast het lesgeven aan groep 8 op 

maandag, dinsdag en woensdag is hij donderdag en vrijdag buiten de klas te vinden. De intern begeleider houdt 
zich bezig met: 
 
· Leerlingenzorg; 
· Leerkrachtenbegeleiding; 
· Leeropbrengsten; 

· Ontwikkelingen op onderwijsgebied; 
· Lesaanbod; 
· Kwaliteit van onderwijs; 
· Samenwerking met andere instanties. 
 
Het eerste aanspreekpunt bij vragen over het onderwijs in de groep of uw kind als leerling is de eigen leerkracht. 

De leerkracht en de intern begeleider hebben regelmatig contact tijdens de groeps- en leerlingbesprekingen. Heeft 
u andere vragen, dan kunt u Sven bereiken via de mail: ib@gmajella.nl, of telefonisch. 
 

 
 

Nieuws vanuit de MR  
Beste ouders, 
 

Het schooljaar is weer gestart en gelukkig mochten alle kinderen weer naar school. Ook hebben alle kinderen en 
ouders weer kennis kunnen maken met hun (nieuwe) juf of meester d.m.v. een 10 minuten gesprek. Altijd fijn om 
elkaar weer even persoonlijk te spreken. Tijdens de eerste MR-vergadering hebben wij onder andere gesproken 
over de Corona-pandemie en hoe de school zich hierin kan positioneren. We kunnen natuurlijk niet in de toekomst 
kijken, maar de school openhouden en zorgen voor stabiliteit is één van de voornaamste doelen. Naast dat de 
kinderen hierdoor naar school kunnen, is het ook belangrijk dat er een doorgaande leerlijn aangeboden kan 
worden. 

 
Wij, als oudergeleding van de MR, kijken mee en adviseren daar waar nodig is, maar mocht u nog vragen en/of 
opmerkingen hebben, mail ons dan gerust op het emailadres van de MR: mrgerardusmajella@gmail.com 
 
Groet, Roel Koopman en Anne Bonekamp 
 
Bloemrijke groet (van de bloembolletjes van de Gerardus Majella)! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
Even voorstellen  
 
 

Mijn naam is Marjan de Jong. Sinds half september ben ik drie ochtenden per week op de 

Gerardus Majella te vinden. Op deze dagen begeleid ik kinderen uit groep 3 t/m 8 bij o.a. lezen, 
spelling en rekenen. Deze begeleiding is individueel of in kleine groepjes.  
 
Ik ben ruim 12 jaar leerkracht geweest op een basisschool in Apeldoorn. Daar heb ik aan alle 
groepen lesgegeven. Na het afronden van mijn Master Leren en Innoveren (een opleiding 
gericht op onderwijsvernieuwing en -ontwikkeling) was het tijd voor een nieuwe stap: het 
oprichten van mijn eigen praktijk voor kindercoaching en onderwijsbegeleiding. 

 
Als kind heb ik zelf op de Gerardus Majella gezeten en ik vind het erg leuk nu weer terug te 
mogen zijn! Ik hoop op een fijne tijd met de kinderen hier. Meer informatie over mij en wat ik 
doe vind u op www.marjandejong.com 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

Mijn naam is Sanne Veldhuis. Ik ben 17 jaar oud en kom uit Apeldoorn.  
Momenteel volg ik de opleiding onderwijsassistent op het Deltion College. Op dit moment zit ik 
in mijn 2e jaar. 

 
Bij een opleiding in het onderwijs hoort natuurlijk ook een stage. Aankomend jaar ga ik die 
stage uitvoeren op de Gerardus Majella school. Deze stage doe ik bij de kleuters. Ik ga 

ondersteunende taken uitvoeren zoals ondersteunen bij een knutselwerkje. 
 
Maar waarom deze school? Ik was erg op zoek naar uitdaging en deze school biedt de uitdaging 
die ik zoek. Ik ben namelijk ook onderdeel van de interprofessionele leerteams en ga dus mee 
denken met de school. Ook vind ik het erg mooi waar de school voor staat, want het is 
belangrijk dat een kind genoeg zelfvertrouwen heeft. Tevens is respect ook een belangrijk punt. 
 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wens u een prettig schooljaar toe. 
 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Mijn naam is Noah van den Dool, ik ben 20 jaar oud. 
In ben dit jaar onderwijsassistent bij jullie op school. Ik zal vooral aan het werk zijn in groep 3 

en groep 6/7. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag.   
 
Ik houd erg van lezen en gitaar spelen. 
 
Ik ben mogelijk al bekend bij een aantal kinderen, omdat ik 3 jaar geleden ook heb 
stagegelopen in verschillende groepen. 

 
Noah 
 
 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

 
Mijn naam is Jan Groot Koerkamp en ik geef op donderdag en vrijdag les aan groep 5/6. Als 
meester vind ik het belangrijk om met alle kinderen plezier te hebben op school, dit komt het 
leren zeker ten goede.  

 
Ik ben 21 jaar oud en woon in het dorpje Klarenbeek. Mijn hobby’s zijn voetballen, fitness en 
samen met vrienden leuke dingen doen. 

Het voor de klas staan hier op school is onderdeel van mijn laatste jaar aan de Hogeschool KPZ 
in Zwolle, waar ik de opleiding volg tot leraar basisschool. 
 
Ik kijk er erg naar uit om dit jaar hier op school te zijn! 
 
Met vriendelijke groet, 

Jan Groot Koerkamp 

 
 
 



 

Even voorstellen – vervolg -  
 
 
 

Ik mag dit schooljaar stage lopen bij de kinderen in groep 6/7. Daarom stel ik me graag aan jullie 
voor. Mijn naam is Selma Voskamp-de Jong, ik ben 42 jaar, getrouwd met Emiel en wij hebben 2 
kinderen, Kasper van 9 en Ruben van 8. We wonen in het mooie Veessen. 

 
Ik heb lange tijd als belastingadviseur gewerkt, maar dit beviel steeds minder. Ook al waren mijn 
klanten blij als ik hen geholpen had, ik miste toch het gevoel maatschappelijk iets te betekenen. 
Ik hoop en verwacht, dat ik dat gevoel in het vak van leerkracht wel kan vinden. 
 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om op stap te gaan met man en kinderen. We zijn ‘s zomers 
regelmatig op de zeilboot te vinden. Maar je maakt me ook blij met een etentje met familie of 

vrienden of met een goed boek in de tuin. Verder probeer ik een beetje fit te blijven door hard te 
lopen. En we hebben net een pup, dus er komen straks lange wandelingen aan. 
 
Ik kijk heel erg uit naar komend jaar. Ik hoop veel te leren van juf Lian, de andere leerkrachten 
en vooral van de kinderen. 
 

Tot op school! 

Groetjes Selma 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Ik ben Kim van Welsum, 33 jaar ik woon in Veessen.  
Ik ben getrouwd met Arnold en samen hebben wij twee kindjes: een jongetje van ruim 7 en een 

meisje van bijna 5. Tot enkele weken geleden was ik altijd thuis bij de kindjes, maar ik vond het 
tijd voor iets nieuws. 
 
Tijdens de lockdown van afgelopen voorjaar, kwam een oude wens naar boven: het lesgeven aan 
basisschoolleerlingen en nu ben ik eerstejaars pabo student aan de Hogeschool Katholieke Pabo 
in Zwolle. Ik kom dit schooljaar tot aan de meivakantie op de dinsdagen stagelopen in groep 8. 
Tijdens mijn stage zal ik verschillende opdrachten uitvoeren, waaronder het zelfstandig 

verzorgen van lessen onder toezicht van Sven en Madelon.  
 
Mocht u/je iets van mij willen weten, vraag het gerust.  
Ik kijk er heel erg naar uit om nieuwe ervaringen op de doen op Gerardus Majella school.  

Ik heb er zin in! 


