
Oosterbeek, 14-10-21 

Beste ouders/verzorgers, 

 
 
 
Kinderboekenweek ‘Worden wat je wilt’ 

Zoals u ongetwijfeld hebt 
kunnen zien op alle fotootjes 
die gisteren op Social Schools 
geplaatst zijn was de 
banenmarkt, én waren de 
workshops die door veel 
ouders verzorgd werden, een 
groot succes. We denken dat 
het enthousiasme van de 
ouders over hun beroep ook 
afstraalde op de kinderen. We 
zijn benieuwd of ze nu ineens 
weten wat ze willen worden; 
bouwvakker, hartchirurg, 
hondentrimster, politieagent, 
piloot of wat er dan ook 

allemaal maar was! Heel erg bedankt aan de ouders die zich zo ingezet hebben hiervoor. Het was 
super! Een speciaal bedankje aan Krista Haanappel, die vanuit de Activiteitencommissie zoveel werk 
hiervoor heeft verricht! 
 
Afscheid juf Ineke 
Juf Ineke is voor velen van u een bekende leerkracht op onze school. Ze is al jaren een juf waar 
kinderen op kunnen bouwen. Ze heeft enthousiast en degelijk onderwijs gegeven aan heel veel 
kinderen. Bovendien is zij van waarde voor de gehele school vanwege haar grote betrokkenheid en 
inzicht. Maar, nu heeft ze besloten om daags na haar 40 jarig jubileum in het onderwijs op 29 
oktober a.s., op 1 november met vervroegd pensioen te gaan. Haar laatste werkdag zal dus op 
vrijdag 22 oktober zijn. Op woensdag 03 november zullen we met de kinderen afscheid van juf Ineke 
nemen. We organiseren op die dag ook een receptie voor ouders en hiervoor wordt u van harte 
uitgenodigd! In de bijlage vindt u de uitnodiging hiervoor. We bedanken juf Ineke alvast voor haar 
enorme inzet en betrokkenheid en wensen haar heel veel gelukkige pensioenjaren. Graag vermeld ik 
hier ook dat juf Josephine de werkplek van juf Ineke in gaat nemen vanaf woensdag 03 november. 
Juf Josephine is voor meerdere kinderen in groep 1/2A al een ‘goede bekende’ juf. We zijn blij dat zij 
weer bij ons komt werken. 
 
Bollen voor Boeken 
U bent hierover al geïnformeerd, maar toch herhaal ik 
het hier graag nog even, de actie ‘bollen voor boeken’ 
heeft €3867,50 netto opgeleverd voor de aanschaf van 
boeken. Een commissie in school houdt zich nu bezig 
met een aanschafplan voor nieuwe, prachtige 
kinderboeken. Zo kunnen de kinderen met nog meer 
plezier LIST lezen. Heel erg bedankt voor uw hulp 
hierbij! Binnenkort komen de bollen naar school en dan 
hopen we dat het gaat lukken om al die bollen op de 



goede plekken te bezorgen. En volgend jaar… staan veel 
Oosterbeekse tuinen vast vol met prachtige tulpen! 
 
 
 
 
Plastic valley scholen challenge 
De actie loopt nog een tijdje door en we merken dat veel kinderen hun best doen om recyclebaar 
plastic in te zamelen. Dit is goed om het bewustzijn verder aan te wakkeren dat iets wat afval lijkt, 
juist geen afval is, maar grondstof voor nieuwe producten. We hopen dat u er ook aan mee blijft 
werken. 

 
 
 
Openbare Kanjerles 
Volgende week wordt er in alle groepen een openbare Kanjerles 
gegeven. U krijgt hiervoor van de leerkrachten zelf bericht. We vinden 
het fijn als veel ouders deze mogelijkheid aangrijpen om in de klas van 
hun kind(eren) een les bij te wonen. Zeker een Kanjerles biedt u een 
mooie kans om te ervaren hoe dit nou precies gaat. 
 
 
 

 
Vergroening schoolplein 
We hebben natuurlijk al een prachtige buitenruimte rondom de school, maar toch heeft een groepje 
ouders het initiatief opgepakt om de mogelijkheden en wensen te inventariseren voor extra 
vergroening. Deze ouders met twee leerkrachten bereiden een voorstel voor. Ook wordt er gekeken 
of er subsidie aangevraagd kan worden. Een lid van de commissie verwoordt het als volgt: “We 
zitten in de voorbereidingsfase en onderzoeken onze dromen/plannen.” 
 
Keuzestress en dag van de Leraar 
Tijdens de MR vergadering van maandag 11 oktober werd genoemd dat er de afgelopen periode 
best veel acties voorbijkwamen; ‘Bollen voor boeken’, kinderpostzegels, Plastic Valley, dag van de 
Leraar en via verenigingen ook de Grote club actie. Dit leidde soms tot keuzestress in gezinnen waar 
het ging om het geven van voldoende aandacht aan al deze op zich heel sympathieke acties. De 
personeelsleden in de MR herkenden dit ‘probleem’ en zullen hier intern in de toekomst ook (nog) 
kritischer in zijn. Daarom; extra bedankt voor de prachtige bloemen die we via de kinderen mochten 
ontvangen op de ‘dag van de Leraar’. Deze blijk van waardering wordt door ons enorm op prijs 
gesteld!  
 
 
 
 
 
 
 

 

 


