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Op  weg  naar…  
Beste	  ouders	  
	  
Ik	  heb	  al	  redelijk	  mijn	  plek	  gevonden	  op	  school.	  Ik	  voel	  mij	  er	  erg	  thuis	  en	  geniet	  
van	  het	  team	  en	  de	  kinderen.	  Een	  hoop	  ouders	  ontmoet	  ik	  ‘s	  morgens	  bij	  de	  
deur.	  	  
	  
We	  hebben	  komende	  week	  een	  gezellige	  week.	  In	  de	  school	  wordt	  druk	  
gerepeteerd	  voor	  het	  afscheid	  van	  Gert.	  Fijn	  en	  mooi	  om	  te	  zien	  hoe	  iedereen	  
zich	  hier	  voor	  inzet.	  Gert	  mag	  trots	  zijn	  op	  "zijn"	  school.	  
Zoals	  ik	  al	  had	  aangegeven	  zal	  ik	  er	  niet	  bij	  aanwezig	  zijn.	  En	  dat	  is	  ook	  goed.	  Het	  is	  het	  afscheid	  van	  Gert.	  Ik	  
zelf	  vertrek	  donderdagavond	  naar	  Kenia.	  Graag	  wil	  ik	  u	  even	  meenemen	  in	  mijn	  project	  en	  mijn	  stichting.	  
	  
In	  2018	  heb	  ik	  samen	  met	  Heidi	  Smits	  de	  Stichting	  Education	  For	  Everyone	  opgericht.	  Wij	  zijn	  namelijk	  van	  
mening	  dat	  ieder	  kind	  recht	  heeft	  op	  onderwijs.	  Daar	  willen	  wij	  graag	  ons	  steentje	  aan	  bijdragen.	  Wij	  
werken	  op	  vrijwillige	  basis	  en	  de	  directeuren	  die	  ons	  in	  de	  toekomst	  gaan	  ondersteunen	  zullen	  ook	  zorg	  
dragen	  voor	  hun	  eigen	  bijdrage.	  
	  
We	  zijn	  meerdere	  malen	  naar	  Kenia	  geweest	  en	  hebben	  daar	  kennis	  gemaakt	  met	  het	  enthousiasme	  van	  de	  
leerkrachten	  en	  de	  leerlingen.	  We	  willen	  verschillende	  manieren	  van	  leren	  en	  lesgeven	  introduceren,	  zodat	  
leerkrachten	  meer	  tegemoet	  komen	  aan	  de	  behoeften	  van	  elk	  kind.	  We	  helpen	  hen	  om	  na	  te	  denken	  over	  
en	  te	  reflecteren	  op	  hun	  eigen	  leerkrachtgedrag	  om	  hun	  leerkrachtvaardigheden	  te	  verbeteren,	  vanuit	  hun	  
eigen	  waarden	  en	  normen	  .	  Ons	  programma	  is	  gebaseerd	  op	  een	  coachende	  aanpak.	  Ook	  wij	  zijn	  daarin	  
lerend.	  Samen	  van	  en	  met	  elkaar	  leren.	  
	  
Ik	  heb	  de	  nieuwsbrief	  die	  wij	  naar	  al	  onze	  sponsoren	  hebben	  gestuurd	  na	  ons	  laatste	  bezoek	  toegevoegd	  
aan	  de	  nieuwsbrief	  van	  school.	  Mocht	  u	  interesse	  hebben	  dan	  kunt	  u	  die	  lezen.	  Ik	  zal	  tijdens	  deze	  reis	  u	  dan	  
ook	  op	  de	  hoogte	  houden	  van	  al	  mijn	  ontwikkelingen	  daar,	  maar	  u	  kunt	  ons	  ook	  volgen	  op	  Facebook	  of	  
Instagram.	  Zie	  hiervoor	  onze	  website	  www.educationforeveryone.nl	  	  
	  
Verder	  is	  de	  app	  informatie	  in	  Parro	  bijna	  klaar.	  We	  doen	  de	  nieuwsbrief	  nog	  een	  keer	  volgens	  de	  oude	  
manier.	  Komende	  week	  ontvangt	  u	  van	  Anouschka	  de	  code	  om	  dan	  uw	  Parro	  app	  te	  synchroniseren	  en	  de	  
nieuwe	  ‘Appgroep’	  te	  kunnen	  toevoegen.	  	  
	  
Ik	  wens	  u	  allen	  een	  goed	  weekend	  en	  een	  goede	  week.	  Ik	  hoop	  dat	  u	  een	  mooi	  afscheid	  heeft	  met	  Gert.	  
Geniet!	  
	  
Yvonne	  Geelhoed	  
Schoolleider	  
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Personeel  
Alexander	  Frik:	  Afgelopen	  week	  hebben	  wij	  een	  goed	  gesprek	  gehad	  met	  een	  ouder	  van	  school	  om	  een	  
aantal	  taken	  van	  onze	  concierge	  Jan	  over	  te	  nemen	  op	  de	  maandag-‐	  en	  woensdagochtend.	  Zijn	  naam	  is	  
Alexander	  Frik	  en	  is	  tevens	  ouder	  van	  school.	  Als	  u	  de	  school	  belt	  kan	  het	  zo	  maar	  zijn	  dat	  u	  hem	  ook	  aan	  de	  
lijn	  krijgt.	  	  

We	  wensen	  Alexander	  een	  fijne	  tijd	  bij	  ons	  op	  school!	  

Juf	  Kirsten:	  	  Helaas	  is	  juf	  Kirsten	  uit	  groep	  1/2c	  –	  de	  vlinders,	  nog	  ziek.	  Wij	  zijn	  bezig	  met	  de	  vervanging	  voor	  
de	  komende	  week,	  wij	  houden	  u	  op	  de	  hoogte.	  
	  

Ruimte  te  huur?     
We	  zijn	  op	  zoek	  naar	  een	  garagebox/schuur	  waar	  wij	  ons	  teveel	  aan	  meubilair	  op	  kunnen	  
en	  mogen	  slaan.	  Heeft	  u,	  of	  iemand	  in	  uw	  omgeving,	  een	  ruimte	  te	  huur?	  Laat	  het	  ons	  
weten:	  a.nieuwveld@kpoa.nl.	  Alvast	  bedankt.	   

Informatieavonden  (herhaald  bericht)   
Groepen	  1/2-‐3:	  maandag	  30	  september	  	  
Groepen	  4-‐5/6-‐6:	  dinsdag	  1	  oktober	  	  
Groepen	  5-‐7:	  woensdag	  2	  oktober	  	  
Groepen	  8:	  maandag	  16	  september	   
	  

Inloop:	  19.00	  |	  koffie	  en	  thee	  staat	  klaar	  Start:	  19.30	   

Het	  eerste	  deel	  van	  de	  avond,	  van	  19.30-‐20.00	  uur,	  zal	  een	  algemeen	  karakter	  hebben.	  Yvonne	  Geelhoed	  
zal	  zich	  als	  nieuwe	  schoolleider	  aan	  u	  voorstellen	  en	  zo	  ook	  de	  andere	  nieuwe	  collega’s.	  Daarnaast	  wordt	  u	  
meegenomen	  in	  het	  nieuwe	  talentbeleid	  van	  de	  school.	   

Daarna	  gaat	  u	  naar	  de	  klas	  van	  uw	  kind,	  waar	  de	  leerkrachten	  u	  mee	  op	  reis	  nemen	  in	  de	  het	  speel-‐	  en	  
leerdomein	  van	  uw	  kind. 
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De  Kinderpostzegelactie  
Voor	  kinderen,	  door	  kinderen,	  dat	  is	  het	  motto	  van	  de	  Kinderpostzegelactie.	  Elk	  jaar	  
zetten	  duizenden	  kinderen	  zich	  in	  zodat	  andere	  kinderen	  geholpen	  worden	  
doormiddel	  van	  verschillende	  projecten.	  Ze	  gaan	  langs	  de	  deuren	  om	  postzegels	  en	  
andere	  leuke	  producten	  te	  verkopen.	  En	  dat	  al	  generaties	  lang.	  De	  
Kinderpostzegelactie	  wordt	  sinds	  1948	  gehouden	  en	  is	  uniek	  in	  de	  wereld.	  Daar	  
mogen	  we	  best	  trots	  op	  zijn.	  Van	  woensdag	  25	  september	  tot	  en	  met	  woensdag	  2	  oktober	  gaan	  ruim	  
160.000	  basisschoolkinderen	  in	  Nederland	  op	  pad	  tijdens	  de	  Kinderpostzegelactie. 	  Ook	  onze	  kinderen	  uit	  
de	  groepen	  7.	  

Leuke  producten  te  koop  
Uiteraard	  kunnen	  er	  weer	  Kinderpostzegels	  worden	  gekocht	  -‐	  dit	  jaar	  met	  kinderboekenhelden	  zoals	  Dik	  
Trom,	  Kruimeltje	  en	  Pietje	  Bell	  erop.	  De	  rest	  van	  het	  assortiment	  bestaat	  uit	  een	  theepakket,	  een	  hippe	  
shopper,	  feestdagenkaarten,	  wenskaarten	  met	  bloemzaden,	  krokusbollen	  en	  een	  pleisterblikje	  van	  Pluk	  van	  
de	  Petteflet.	  Daarnaast	  kan	  er	  dit	  jaar	  voor	  het	  eerst	  gekozen	  worden	  voor	  een	  eenmalige	  donatie	  voor	  een	  
kind	  in	  de	  daklozenopvang.	  

Kinderpostzegel   bestel-‐app  
Voor	  het	  derde	  jaar	  kunnen	  de	  Kinderpostzegelproducten	  gekocht	  worden	  via	  de	  app.	  Deze	  bestel-‐app	  
zorgt	  voor	  lagere	  kosten	  en	  een	  veel	  snellere	  levering.	  

Inloopspreekuur  wijkteam  Vathorst  
Ook	  dit	  jaar	  zal	  Henri	  Heijink	  van	  het	  wijkteam	  Vathorst	  weer	  een	  inloopspreekuur	  
houden	  op	  school.	  Van	  8.30	  tot	  9.00	  kunt	  u	  elke	  vrijdag	  terecht	  in	  de	  studieruimte	  op	  
de	  eerste	  verdieping	  met	  vragen	  omtrent	  zorgen	  over	  uw	  kind.	  Wilt	  u	  meer	  informatie	  
over	  wat	  het	  wijkteam	  voor	  u	  kan	  betekenen?	  Dan	  verwijs	  ik	  u	  naar	  de	  website:	  	  
https://www.wijkteam-‐amersfoort.com	   	  


