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Voorstellen nieuwe collega's 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Dit schooljaar zal ik (voor nog onbekende periode) op de dinsdag en donderdag de 

juf van groep 2 zijn naast Marjan Sinnema en Claudia van der Sterren, daarom stel ik 

mij via deze weg graag aan u voor. 

Mijn naam is Esther Leeuw, ik ben 21 jaar jong, enthousiast, creatief en leergierig. In 

2013 ben ik begonnen aan de opleiding tot leerkracht basisonderwijs. Deze opleiding 

heb ik positief afgerond waardoor ik mij vanaf 10 juli 2017 officieel ‘juf’ mag noemen. 

Erg dankbaar ben ik dan ook voor de benoeming die ik heb gekregen op de St. 

Antonius. Vanaf heden zal ik naast Marjan Sinnema en Claudia van der Sterren juf zijn 

van groep 2 op de dinsdag en donderdag. Hoelang deze periode zal duren is tot op 

heden nog onbekend, omdat ik Claudia deels vervang tijdens haar re-integratie proces. Daarnaast ben ik 

2 dagen werkzaam in groep 1/2 op de St. Josepschool te Zandberg. 

Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging en hoop de kinderen veel te mogen leren op een manier die 

bij hen past.  

Esther Leeuw 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Net als mijn duocollega Esther, wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam 

is Marjan Sinnema-Zijlstra, ik ben 33 jaar en woon samen met mijn man 

Ruurd in de Sellingerbeetse. In 2006 kochten we hier een oude boerderij, 

die we inmiddels volledig hebben verbouwd. Bij een boerderij horen 

natuurlijk dieren en we hebben met onze 2 honden, 2 katten, 4 cavia's en 12 

kippen dan ook al bijna een heuse kinderboerderij. Ik ben inmiddels 10 jaar werkzaam in het 

basisonderwijs. Dit schooljaar zal ik (voor een nog onbepaalde periode) op de maandag, woensdag en 

vrijdag werkzaam zijn in groep 2.  Naast mijn werkzaamheden in het onderwijs heb ik 1 grote hobby, 

namelijk zingen. Samen met een vriendin vorm ik het (country)duo Just Us.  

Ik hoop jullie de komende tijd allemaal beter te leren kennen.    

Groet, Marjan Sinnema-Zijlstra 

Hallo allemaal,  

Niet echt heel ‘nieuw’ gezicht, aangezien ik al een jaar (2015/2016) op de 

Antoniusschool mocht werken. Toch zal ik me nog even kort voorstellen. 

Mijn naam is Patricia Lübbers en ik ben dit schooljaar de juf van groep 3, op 

maandag t/m vrijdag.  Ik ben 28 jaar en woon in Klazienaveen. Vorig jaar 

werkte op de Heilig Hartschool (Kopstukken) in groep 1,2,3 & op de Maria 

in Campisschool (Assen) in groep 5/6 & 1/2. Ik heb ontzettend veel zin om 

hier te komen werken. Mijn deur staat altijd open, dus kom gerust eens 

langs.  

Groet, Patricia Lübbers 

 

 

Nieuwsbrief 
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Hallo allemaal,  
Ik ben Marloes Dekker, 29 jaar en woon samen met mijn vriend Geralt in Groningen. Ik ben blij te kunnen 
vertellen dat ik dit jaar elke dinsdag les mag geven aan groep 7. Na mijn middelbare school heb ik eerst 
psychologie gestudeerd, maar toch bleef ook het onderwijs erg trekken. Vandaar dat ik besloten heb alsnog 
de PABO te gaan doen. Deze heb ik afgelopen schooljaar met succes afgerond en nu sta ik dus met veel 
plezier een dag in de week voor de klas op de St. Antoniusschool.  Ik heb er zin in om er een leuk schooljaar 
van te maken! 
Mijn deur staat altijd open, dus als je vragen hebt, loop gerust een keertje binnen.   
Groeten,   Marloes Dekker  

 
Startviering in de kerk 
A.s. donderdag 14 september zal in de kerk een viering plaatsvinden ter gelegenheid van de start 
van het nieuwe schooljaar. De viering begint om 13.15 uur. U bent allen van harte welkom om de viering 
bij te wonen. De groepen 1 t/m 4 lopen naar de kerk. De kinderen uit groep 5 t/m 8 die op de fiets naar 
de kerk willen gaan, mogen onder begeleiding van enkele leerkrachten fietsen. De overige kinderen 
lopen met de groepen 1 t/m 4 mee. De kinderen mogen om 14.00 bij de kerk worden opgehaald, of gaan 
zelfstandig naar huis. De kinderen die naar de BSO/opvang gaan, gaan mee terug naar school en worden 
vervolgens door de BSO/opvang opgehaald.  

 
Openingstijden schooldeur 
Vanaf volgende week zal de schooldeur voor alle kinderen om 8.15 uur opengaan. De kinderen van 
groep 3 t/m 8 brengen dan zelf hun tas en iPad naar binnen, daarna gaan ze weer naar buiten om te 
spelen tot de bel gaat. De deur bij de ingang van de onderbouw zal door een van de onderbouw 
leerkrachten om 8.15 uur geopend worden. De kinderen van groep 1 en 2 mogen dan naar de klas 
worden gebracht.  
 

Speelgoedmiddag groep 1 / 2 
Vorig jaar mochten de kinderen in de kleutergroepen op donderdagmiddag speelgoed meenemen. Dit 
jaar mogen de kinderen ook op de donderdag speelgoed meenemen. De leerlingen mogen één ding 
mee naar school nemen. Hierbij is het handig om speelgoed mee te nemen dat niet al te snel kapot kan 
gaan of kwijt kan raken.  

 
Informatieavond  
Op dinsdag 19 september a.s. is er voor alle groepen een informatieavond. De avond start gezamenlijk 
om 19.30 in de hal waar ons nieuwe communicatiemiddel : Social Schools wordt toegelicht. Vervolgens 
zullen er twee informatierondes plaatsvinden in de groepen.   
1e ronde: 20.00 uur. 
2e ronde: 20.30 uur.  
 

Social Schools 
Vanaf dit schooljaar gaan wij werken met Social Schools, een online communicatieplatform voor het 
basisonderwijs. Social Schools is een veilig, afgesloten platform waarvan alleen ouders die toestemming 
hebben gekregen van de school gebruik kunnen maken. Iedere ouder wordt toegevoegd aan de groep 
van zijn of haar kind(eren).  
Het doel van Social Schools is dat informatie snel bij jullie terecht komt en dat er vlot gecommuniceerd 
kan worden met de leerkrachten. Jullie krijgen op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende 
wijze meer inzicht in wat er in de klas en op school gebeurt. 
 
Hoe werkt het?  
Alle ouders ontvangen een uitnodiging per e-mail met daarin een link om een account te activeren. 
Tijdens de informatieve ouderavond van 19 september a.s. wordt de toepassing van Social Schools 
verder toegelicht.  
Het afgelopen schooljaar hebben een aantal klassen een pilot gedraaid met het communicatiemiddel 
Parro. Social Schools zal binnenkort Parro gaan vervangen.  
www.socialschools.nl  

http://www.socialschools.nl/
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Aanschaf hoofdtelefoon 

Voor meerdere apps die we dagelijks op school gebruiken, hebben de kinderen een hoofdtelefoon 
nodig. Wilt u er voor zorgen dat uw kind een eigen hoofdtelefoon mee naar school neemt? Bij voorbaat 
dank.  

 
Water drinken 
Aangezien het algemeen bekend is dat kinderen te weinig drinken, hebben wij besloten dat alle 
kinderen dagelijks een extra dopper/flesje mee naar school mogen nemen, zodat ze onder lestijd water 
kunnen drinken.  
 

Kenningsmakingsgesprekken 

Dit jaar starten we met kennismakingsgesprekken. We vinden het belangrijk met u samen te werken 
aan een positieve ontwikkeling van uw kind. U als ouder kent uw kind het beste. Daarom willen we aan 
het begin van het schooljaar met u in gesprek gaan om zodoende uw kind beter te leren kennen. De 
gesprekken vinden plaats op 2 en 3 oktober. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging.  
 

Privacy leerlingen 
Op het moment dat u uw kind heeft ingeschreven op de St. Antoniusschool, is u gevraagd of u bezwaar 
heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind op de website, nieuwsbrief e.d. We zijn wettelijk 
verplicht dit ieder schooljaar opnieuw te vragen. Mocht u bezwaar hebben dat uw kind op genoemde 
foto’s in beeld is, dan kunt u dit aangeven bij de directie. Bij voorkeur via de mail 
(annemarie.boels@primenius.nl) Heeft u geen bezwaar, dan hoeft u niets te doen.  
 

 

 

 

 
 
  

Belangrijke data 

14 september : Startviering in de kerk 

19 september : Informatieavond  

2 en 3 oktober : Kennismakingsgesprekken 

4 – 15 oktober : Kinderboekenweek 

 

 

 

Julian Drenthe 

Daan Lowies 

Emily van Oost 

Dahnee Hoogenberg 

Damian Hoogenberg 
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Wij hebben u nodig! 

Is de GMR misschien iets voor u? 
 

De GMR is een platform om binnen de stichting te kunnen 

meepraten over het school-overstijgend beleid.  

Door middel van gemeenschappelijk overleg kan besluitvorming 

eenvoudiger en sneller plaatsvinden. Naast het instemmings- of 

adviesrecht doet de GMR voorstellen waarop het bestuur van 

de stichting dient te reageren. 

 

In verband met het tussentijds verlaten van twee van  

de GMR-leden uit de oudergeleding zijn wij op zoek naar 

nieuwe 

 

GMR-leden (ouders) 
 

Heeft u als ouder belangstelling voor het vertegenwoordigen 

van de ouders en (in sommige gevallen) het personeel en wilt u 

ook graag meedenken over het beleid van de stichting?  

Meld u dan aan als lid van de GMR! 

 

De GMR bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouders  

en vergadert ongeveer 8 keer per jaar.  

De leden ontvangen een onkostenvergoeding.  

Tevens is het mogelijk om scholing te volgen. 

 

Indien er zich meerdere kandidaten melden,  

dan zal er - conform het reglement - een verkiezing 

georganiseerd worden. 

 

Wenst u meer informatie over de vacature, dan kunt u contact 

opnemen met onze voorzitter, Hans Setz. 

Telefoon 06-15334962. Bent u geïnteresseerd in een plek in de 

GMR? Meld u zich dan aan bij onze voorzitter via 

hans.setz@primenius.nl  

U kunt zich aanmelden tot 30 september 2017. 

 

Graag tot ziens in de GMR! 
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