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Van de directie 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Maandag 29 augustus 2022 om 8.30 uur start 
schooljaar 2022- 2023. 
Zet maandag je vakantiehoedje op dan blijven we 
nog even in de vakantiesfeer. 
 
Wij hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad, 
lekker uitgerust bent en weer zin hebt in een 
nieuw schooljaar.  
 

 
 
Ons team is er klaar voor de materialen voor de 
nieuwe taalmethode STAAL zijn binnen ook de 
pennen, potloden en werkschriften. Jan is druk 
met het verdelen van de materialen over de 
groepen. 
 
In de tussentijd volgenden de collega’s op 
dinsdag een training over grensoverschrijdend 
gedrag en op woensdag was er een training over 

het EDI – model. Een effectieve manier om reken-
, taal- en spellingsinstructie te geven.  
 

                            
 
 
Leesoffensief 
Omdat lezen belangrijk en vooral heel leuk is, 
willen we er als school voor zorgen dat alle 
kinderen toegang hebben tot (lees)boeken. 
Daarom gaan we samen optrekken met de 
Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) om alle 
kinderen lid te maken van de bibliotheek. Dit is 
gratis. We hebben hiervoor wel uw toestemming 
nodig om naam, geboortedatum en 
(prive)emailadres van uw kind te delen met de 
OBA. De bibliotheek zorgt er vervolgens voor dat 
uw kind een lidmaatschap en pasje krijgt.  
 
Mocht u besluiten geen toestemming te willen 
geven, dan vraag ik u om dit vóór 2 september via 
een mail aan onze administratief medewerker ( 
Liesbeth) te laten weten. Haar e-mailadres is 
l.huizink@nellestein.nl   
 
Gaat u akkoord met deelname aan dit onderzoek, 
dan hoeft u verder niets te doen. 
 
Alvast bedankt voor de medewerking en op naar 
de ‘bieb’! 
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Groepsbezetting  
Ook wij hebben last van het lerarentekort.  
Het was maandag nog even spannend of we voor 
komend schooljaar een juf of een meester voor 
alle groepen zouden hebben. Maar het is gelukt! 
De groepsbezetting voor komende week en het 
komende jaar zitten als bijlage bij deze 
Nieuwsbrief.   
Juf Sandra is i.v.m. het overlijden van haar 
moeder nog in Suriname. Zij wordt vervangen 
door juf Soeraya en juf Sadia is op dinsdag, 
donderdag en vrijdag afwezig. Dinsdag verzorgt 
juf Marleen het onderwijs in groep 7 A, op 
donderdag geeft meeste Menno les in de groep 
en op vrijdag 2 september worden de leerlingen 
verdeeld over de groepen 5 t/m 8B. 
 
Gezonde school 
Vanaf maandag 29 augustus zetten we het 
project de gezonde school weer voort. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om voor de pauze van 10.00 uur 
uw kind een fruithapje of een gezonde koek mee 
te geven. De kinderen drinken geen frisdrank of 
andere suikerhoudende dranken, maar zij drinken 
water op school.   
Ook de viering van de verjaardagen mogen op 
gezonde wijze gevierd worden. Wel is het 
verstandig, in verband met de talentendag, om 
de verjaardag van uw kind niet op woensdag te 
vieren op school.  
 

 
 
 
De roosters voor de gymlessen en de 
huiswerkklas ontvangt u in de volgende 
nieuwsbrief. 
Woensdag 31 augustus start de talentendag. En 
de groepen 8 gaan op kamp naar Bladel. 
 
Om de school wordt flink gewerkt aan de 
bestrating. Maandag kunnen de leerlingen van 

groep 3-4 niet gebruik maken van hun eigen 
ingang, maar nemen ze de hoofdingang. 
 
Op 6 september hebben wij een informatieavond 
gepland. Hierover ontvangt u volgende week 
meer informatie. 
 
Vriendelijke groet, 
Jenny Horstink 
Menno Schiphof 
 


