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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Coronabesmettingen                                                                
We hebben een goede start kunnen maken dit schooljaar. Tot aan de 

herfstvakantie hebben wij relatief gezien weinig zieken. We zien echter 

een landelijke tendens: het aantal corona besmettingen neemt weer toe. 

Wij vragen u dan ook met klem om alert te zijn op signalen die mogelijk 

kunnen wijzen op een besmetting. Bij een besmetting houdt u uw kind 5 

dagen thuis. Verder vragen wij u gepaste afstand te bewaren naar 

leerkrachten en onderwijzend personeel. We hopen hiermee de 

voortgang van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen. 

Interne wisselingen                                                                                    
Zoals u wellicht weet neemt Sven van der Worp op dit moment op 

maandag en dinsdag groep 6 voor zijn rekening. Voor na de 

herfstvakantie hebben wij gezocht naar een structurele oplossing.                 

Om de stabiliteit binnen de school zoveel mogelijk te waarborgen zal                           

Jet Hanekamp deze dagen van Sven overnemen. De ontstane vacature, 

naast Jet, kunnen wij opvangen met Maureen Booijink.                                            

Maureen Booijink zal zich in deze nieuwsbrief aan u voorstellen. 

Verkeersituatie                                                                                     
Graag willen we nogmaals uw medewerking vragen voor de 

verkeerssituatie rondom de school. Wij blijven ons zorgen maken.                                             

We zien regelmatig situaties waarbij het maar net goed gaat! Gelukkig 

gaat het allemaal nog steeds goed, want het zal je maar gebeuren! 

Daarom nogmaals de oproep om zoveel mogelijk met de fiets te komen, 

uw auto bij de kerk te parkeren, u te houden aan verkeersborden en                     

niet met uw auto op de stoep achter onze auto’s te gaan staan. 

Overigens maken wij ons niet alleen zorgen, ook verschillende                                               

ouders en leerlingen geven aan zich zorgen te maken.                                                                                       

Hierover in deze nieuwsbrief meer vanuit de leerlingenraad. Laten we 

met z’n allen meewerken aan een veilige verkeerssituatie! 

Subsidie ontbijt/lunch op school                                            
Wellicht heeft u minister Carola Schouten en Hans Spekman onlangs                      

al op NPO1 gezien. Dankzij een subsidie van de ministeries van                                              

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW) kunnen scholen een ontbijt of lunch aanbieden                              

aan hun leerlingen.                                                                                 
De urgentie is hoog. Uit onderzoek blijkt, dat één op de vier                                

kinderen in Nederland niet of nauwelijks ontbijt. En met honger                                

kun je niet leren. Mogelijk is dit bij ons op school ook het geval.                     

Graag willen we een inventarisatie maken. U kunt bij ons aangeven of u 

hierin ondersteuning nodig heeft. Dit kan bij mij persoonlijk of bij de 

groepsleerkracht van uw kind(eren). Schroom niet om aan te geven als 

u hiervoor in aanmerking wilt komen! Een aantal moeders heeft al 

aangeven hierin te willen assisteren. 

Ingeborg Harleman 

 

 

oktober 2022 



 

 

 

 

Beste ouders, 

Het schooljaar is weer gestart. Alle kinderen mochten weer naar school. 

Fijn dat alle kinderen en ouders weer kennis hebben gemaakt met hun 

(nieuwe) juf of meester d.m.v. een 10 minuten gesprek. Altijd fijn om 

elkaar weer even persoonlijk te spreken. 

Ook de eerste MR vergadering is weer geweest. 

Tijdens deze vergadering hebben we o.a. gesproken over de corona 

pandemie en de positie van onze school hierin. We kunnen niet in de 

toekomst kijken en we weten niet hoe het gaat lopen in de herfst en winter. 

Daarom heeft de school een coronaprotocol opgesteld. Zodat we snel en 

duidelijk kunnen handelen. 

Het voornaamste doel is toch om als school stabiliteit te bieden. Zodat de 

kinderen naar school kunnen, maar ook dat er een doorgaande lijn aan 

lesstof wordt aangeboden. 

Wij als oudergeleding van de MR kijken mee en adviseren daar waar nodig 

is.  

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, stuur dan een mail naar het 

emailadres van de MR;   

mrgerardusmajella@gmail.com   

Groet, Maarten Boeve en Anne Bonekamp 

 

Leerlingenraad                                                              
De nieuwe leerlingenraad bestaat uit Yinthe kuiper uit groep 

4, Alyssa de Blieck uit groep 5, Levi van der Haar uit groep 6, 

Pim Hulshof uit groep 7 en Resa Stijf uit groep 8.  

Als leerlingenraad zorgen wij ervoor dat problemen die er op 

school zijn worden opgelost en om te zorgen dat het fijn blijft 

op school. 

Wij hebben 2 vragen voor jullie: 

Zouden jullie alsjeblieft echt pas om 2 uur komen, omdat de 

kinderen anders afgeleid worden. 

Zouden jullie alsjeblieft de auto´s willen parkeren bij de 

kerk/bij de parkeerplaats om de school maar niet dicht bij 

school, omdat het dan gevaarlijk wordt bij het naar huis 

gaan. 

Groetjes van de leerlingenraad 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Beste kinderen, ouders en collega’s, 

Bij deze stel ik mij even voor. Mijn naam is Maureen Booijink. Ik ben 28 jaar en 

woon samen met mijn vriend en onze twee kinderen, Lise en Jens, in Apeldoorn. In 

mijn vrije tijd houd ik van voetballen en maak ik zelf babykleertjes.  

      Inmiddels werk ik een aantal jaar in het onderwijs en heb aan verschillende 

 groepen lesgegeven. Na de herfstvakantie kom ik terug van zwangerschapsverlof 

 en ben ik op maandag en dinsdag de juf van groep 5.  

Ik heb er zin in om de school en de kinderen te leren kennen!  

 

Hoi hoi , 

Ik ben Fleur Hagen, ik ben 18 jaar en ik loop dit jaar stage op de Gerardus 

Majella. Ik zit op de KPZ in Zwolle en volg daar de opleiding PABO. Dit jaar 

loop ik stage in groep 1/2 a bij Marit. In mijn vrije tijd doe ik aan handbal en 

verder houd ik ervan om leuke dingen te doen met vrienden. 

 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Mijn naam is Anne Nyst, ik werk bij de Bibliotheek Noord-Veluwe en ik ben 

leesconsulent op  school.  

In overleg met het schoolteam zorg ik voor een collectie mooie lees- en 

informatieve boeken. Ook laat ik kinderen door middel van leuke activiteiten 

kennismaken met verschillende soorten boeken.  

Samen zorgen school en bibliotheek dat kinderen met meer plezier lezen. 

Meer plezier in lezen heeft alleen maar voordelen!                      

Kinderen leren taal steeds beter te begrijpen en kunnen 

daardoor makkelijker leren. Lezen vergroot de woordenschat en 

de taalvaardigheid zal toenemen.  

Het is ook belangrijk bij een goed gebruik van de computer.  

Daarna is het dan een kleine stap om beter te leren omgaan met 

internet, sociale media en games.  

Bovendien wordt door het lezen van boeken en verhalen over 

andere culturen de wereld groter.  

 

Is jouw kind door de Bibliotheek op School nieuwsgierig geworden naar de “gewone” bibliotheek? 

Kom boeken halen! Door meer (samen) te lezen wordt je kind beter in taal!  

Lid worden van de bibliotheek is voor kinderen tot 18 jaar gratis (neem wel een legitimatiebewijs 

mee). Je kunt de Bibliotheek Noord-Veluwe in Vaassen  vinden in de Dorpstraat op nummer 48. 

Graag tot ziens! 

Hartelijke groet, Anne Nyst, Leesconsulent de Bibliotheek Noord-Veluwe 

 



 

 

 

 

Dag ouders, 

Als Verpleegkundige Jeugdgezondheid (4-18 jaar) van de GGD: de Gemeentelijke 

Gezondheids Dienst, ben ik, Corrie Nauta, verbonden aan school. Wij werken als 

GGD samen met het CJG: Centrum Jeugd en Gezin, in Epe, Korte Veenteweg 9a, 

en in Vaassen: 0578-270 000. 

Als ouder staat u het dichtst bij uw kind en weet u het beste wanneer het wel of 

niet goed gaat met uw dochter/zoon. Als Jeugdverpleegkundige kan ik evt. met u 

meedenken. Wij proberen zo vroeg mogelijk gezondheidsrisico’s te signaleren en 

gezondheidsproblemen te voorkomen of te normaliseren waar dit van toepassing lijkt. Net als u, 

willen we graag dat uw kind in balans is, kwaliteiten optimaal benut worden en uw dochter/zoon 

het liefst zonder psychische of lichamelijk klachten mag opgroeien. 

Het telefonisch spreekuur is vanaf nu een belmoment. Eens in de maand. Tijdens dit inbel-

spreekuur bent u vrijblijvend van harte welkom met uw vragen of u mailt mij: c.nauta@ggdnog.nl. 

Heeft u vragen over bv. onderwerpen, zoals: 

Lichamelijke gezondheid       

 Gedrag of emoties         

 Vermoeidheid of slapen        

 Omgang         

 Grenzen stellen         

 Ouderschap          

 Pesten          

 (Faal)angst         

 Onzekerheid          

 Taal of spraak         

 Voeding en bewegen        

 Zindelijkheid         

 Schoolverzuim etc. 

Graag denk ik met u mee tijdens het telefonisch spreekuur. U hoort z.s.m. wanneer het 

eerstvolgende moment is. Tel. 088 443 33 05 / 06 25644139 (app). Buiten deze tijden mag u mij 

natuurlijk ook benaderen. Mailen werkt dan dikwijls beter door lopende planningen.  

Met vriendelijke groet, Corrie Nauta, Verpleegkundige Jeugdgezondheid, M&G.                                       

(werkdagen: ma-di-do). 

Rijksstraatweg 65                      

7231 AC Warnsveld                                     

Postbus 3                                  

7200 AA Zutphen                                        

T. 088 - 443 33 05 (direct)                                      

T. 088 - 443 30 00 (algemeen)                                             

E. c.nauta@ggdnog.nl                                 

W.www.ggdnog.nl 
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