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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Hierbij alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Hoewel we het 

jaar met de nodige (corona) perikelen zijn gestart hebben we de laatste 

maanden minder hinder ondervonden. Fijn dat we u als ouders weer 

persoonlijk kunnen zien en spreken. Ook fijn dat wij steeds minder op 

afstand les hebben hoeven geven. Elkaar ontmoeten blijkt van wezenlijk 

belang.  

Afgelopen week hebben we samen met u de afsluiting van het thema 

‘Wereld Café’ kunnen vieren. Wat was het gezellig en lekker en wat was 

er een grote opkomst!  

De laatste week staat in het teken van het afscheid van groep 8. Deze 

groep kan terugkijken op een mooi en gezellig kamp. Op dit moment 

bereiden zij zich voor op de musical waarna ze hun schoolperiode 

officieel gaan afsluiten. Vanaf dit jaar is het voornemen om de leerlingen 

van groep 8 terug te laten komen zodat zij ervaringen met elkaar en ons 

kunnen delen. Wij hopen ze op deze manier nog beter te kunnen voor- 

bereiden op de overstap naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast 

vinden wij het ook gewoon leuk om onze leerlingen terug te zien en hun 

verhalen te horen.  

We nemen, na 7 jaar in de MR te hebben gezeten, afscheid van Roel 

Koopman (vader van Guusje). We willen Roel nogmaals bedanken voor 

zijn positieve bijdrage en het meedenken over schoolontwikkeling. 

Maarten Boeve (vader Senna) zal zijn plaats in de MR overnemen. In 

deze nieuwsbrief zal hij zich verder aan u voorstellen.  

Ook Kim Zandkuijl en Susan Penninkhof zullen zich aan u voorstellen. Na 

de zomervakantie komen zij ons team versterken. Wij heten beiden van 

harte welkom.  

Voor de ouders bij de kleuters sluit juf Anneke het voorstelrondje af.    

Zij heeft afgelopen jaar al veel ondersteuning bij ons op school     

gedaan. Volgend schooljaar staat zij naast juf Trudy bij de kleuters.  

Ook binnen de AC zijn de nodige wisselingen. We willen de ouders die 

zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor onze school heel hartelijk 

bedanken. Zonder jullie hulp en steun hadden wij veel dingen niet 

kunnen realiseren!  

In de zomervakantie zal het nodige onderhoud aan het gebouw 

plaatsvinden zodat wij straks weer en frisse start kunnen maken.           

We hopen dan ook iedereen fris en gezond na de vakantie te mogen 

ontvangen. Voor nu iedereen alvast een hele fijne vakantie gewenst!   

 

 

 

 

Verzuim 

Via onze nieuwsbrieven en de website kunt u regelmatig iets lezen over 

‘verzuim’. Dit onderwerp komt dit schooljaar extra aanbod en niet 

zonder reden. Met name in de lagere groepen zien we dat een grote 

juli 2022 



 

 

 

 

Even voorstellen                                                                  
Ik ben Susan Penninkhof en word een van de juffen van groep 

6 op de Gerardus Majella.  

Ik woon samen met mijn man Wijnand en mijn drie dochters 

in Twello. Guusje (17) gaat volgend jaar studeren in Enschede 

en Cato (15) en Pien (13) zitten op de KSG in Apeldoorn. Mijn 

hobby’s zijn koken, lezen, wandelen en tennis. Daarnaast ga 

ik er graag op uit met mijn gezin, onze families en vrienden. 

Iedere maandag en dinsdag en om de week op vrijdag sta ik 

voor de klas. Ik heb veel zin in komend schooljaar!  

Groet,                                                                                                       

Susan 

-.-.-.-.-.-.-.- 

Afgelopen schooljaar ben ik 'thuisgekomen' op de Gerardus Majella. Tenminste, zo voelt het voor 

mij. Bijna 15 jaar geleden ben ik hier gestart. Vervolgens ben ik ruim 10 jaar werkzaam geweest 

op De Krugerstee. Daar heb ik jaren gewerkt als juf van groep 1-2. Ook heb ik enkele jaren aan 

groep 5 en groep 6 lesgegeven. 

De afgelopen jaren ben ik in mijn woonplaats Apeldoorn werkzaam geweest maar Vaassen bleef 

trekken. Het jonge kind, de bijbehorende ontwikkeling en de positieve sfeer die heerst op deze 

school zorgen ervoor dat ik veel zin heb om samen met juf Trudy te bouwen aan een fijne en 

leerzame schooltijd voor uw kind(eren). Ik zal elke maandag en vrijdag in groep 1-2b zijn en 

daarnaast elke donderdagochtend ondersteuning geven aan (groepjes) kinderen.  

Zelf ben ik moeder van 3 dochters (Julia - 11 jaar, Sophie - bijna 8 jaar & Tess - bijna 4 jaar) en 

getrouwd met Jeroen. Ik fiets graag naar mijn werk en ik vind het leuk om creatief bezig te zijn. Ik 

ontmoet u graag om er samen een fijne tijd van te maken! Een fijne zomer gewenst! 

Juf Anneke 

-.-.-.-.-.-.-.- 

Als nieuwe leerkracht op de Gerardus Majella wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Kim 

Zandkuijl, ik ben 33 jaar en ik woon in Apeldoorn. Daar woon ik samen met mijn vriend en onze 

twee dochters, Lize van 4 jaar en Danée van 2 jaar. Ik heb 9 jaar met veel plezier op de C. van 

Leeuwenschool in Eerbeek gewerkt. Ik heb daar veelal in de middenbouw gewerkt. Omdat ik toe 

ben aan een nieuwe uitdaging, heb ik de overstap gemaakt naar de Gerardus Majella.  

Na de zomervakantie ga ik starten in groep 3, samen met juf Rianne. Ik ga op donderdag en 

vrijdag werken. Naast dat ik geniet van het voor de klas staan, zijn er meer dingen die ik leuk vind 

om te doen. In mijn vrije tijd wandel ik en loop ik graag hard. Ik onderneem veel dingen met mijn 

vriend en onze twee dochters. Ook met vrienden afspreken vind ik gezellig.  

Ik heb zin in om er samen met juf Rianne en de kinderen een leerzaam en gezellig jaar van te 

maken. Een fijne zomervakantie en tot in het nieuwe schooljaar. 

Vriendelijke groet,                                                                                                                               

Kim Zandkuijl 

 

 

 

 



 

 

 

Even voorstellen – vervolg -                                                                   

Mijn naam is Maarten Boeve en sinds kort mag ik in de MR meedenken over zaken die de hele 

school (de kinderen, het team en de ouders) aangaan. Met een achtergrond in het onderwijs hoop 

ik daar een positieve bijdrage aan te leveren. 

Ik ben getrouwd met Sabrina en samen hebben we drie prachtige kinderen. Senna, Kai en Finn. 

Senna zit nu twee jaar op de basisschool en de twee jongens gaan haar straks volgen. Zelf ben ik 

ook werkzaam in het voortgezet onderwijs als docent sport en bewegen. Naast het geven van de 

lessen probeer ik leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling en welzijn. Komend schooljaar start 

ik officieel in de MR als ouder. Ik voel mij geroepen om als ouder iets te doen voor de basisschool 

van mijn kinderen. Vandaar dat ik als lid een bijdrage hoop te leveren aan een nog beter, mooier 

en vriendelijker klimaat dan er nu al heerst. Ik ga daarom mijn uiterste best doen om jullie 

belangen, ideeën en opmerkingen mee te nemen in de vergaderingen van de MR gedurende 

komende schooljaren. 

We zullen elkaar vast tegenkomen in een rondom de school. Voor nu alvast een fijne zomer 

toegewenst.  

Met sportieve groeten,                                                                                                                          

Maarten Boeve 

 


