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In deze nieuwsbrief:
• PO in Actie
•

De Nationale

Personeel
De laatste weken van het schooljaar zijn er een aantal
wijzigingen ontstaan in het team De Hunenborg. Ik neem u
even mee:
Carry Heupink gaat via het mobiliteitsplan van de Dr.
Schaepmanstichting op een andere school werken; de Titus
Brandsma. We wensen haar daar veel succes en plezier!
Vanuit dit zelfde plan komt Monique Timmermans per
schooljaar 2017/2018 ons team versterken. Monique is een
bevoegd leerkracht Speciaal Onderwijs en gediplomeerd IB-er
met 21 jaar ervaring. Zij zal in groep 5 gaan werken als
groepsleerkracht en een taak binnen de leerlingenzorg op zich
gaan nemen. Welkom op De Hunenborg!

Marlous Otten is met ingang van 1 augustus benoemd als
groepsleerkracht in de vervangingspool A van de Dr.
Schaepmanstichting. Daarmee komt haar aanstelling op De
Hunenborg te vervallen. We bedanken Marlous voor haar inzet
op De Hunenborg en wensen haar veel succes toe in haar
verdere loopbaan! We zijn nog druk doende om de vacature,
die hierdoor in groep 1 is ontstaan, op een goede wijze in te
vullen.
Tot slot nemen we afscheid van Thea Ponds (IB); zij gaat
genieten van haar wel verdiende pre-pensioen. Dit
betekent dat zij stopt op De Hunenborg en nog 2 dagen
in de week op De Horzion blijft werken om geleidelijk af
te bouwen. We gaan haar missen!
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Juffen- en meesterdag
Woensdag 12 juli vierden we onze jaarlijkse juffen- en
meesterdag. Het was een mooie en leuke dag waarin onze
helden werden toegezongen en iedereen in de eigen groep
een gezellige dag beleefde.

Doorstroommiddag
Dinsdag 18 juli: 13.00 – 14.00 uur.
Onze leerlingen aangevuld met de kinderen die volgend jaar nieuw op onze school zijn,
kunnen op dinsdag 18 juli alvast even proefdraaien in de nieuwe groep. Elke leerkracht zorgt
voor een programma waarin kinderen kunnen kennis maken met eventuele nieuwe
leerlingen, de leerkracht(en) en de nieuwe lesstof (of wat typisch hoort bij een jaargroep).
Aan het einde komen de ouders van de nieuwe kinderen hun kind ophalen in de hal. De
overige kinderen gaan nog even terug naar hun huidige leerkracht/lokaal om daar de dag af
te sluiten.

Super School
Woensdag 19 juli nemen onze 8e groepers afscheid van De Hunenborg.
Uiteraard spelen ze eerst voor ons nog de sterren van
de hemel in de afscheidsmusical. Overdags voor de
kinderen van school en ’s avonds voor ouders en familie.

Groepsbezetting
Op de foto is te zien wie wanneer voor welke groep staat. Daarnaast is het goed om te
weten dat:
•

Muziek wordt gegeven door Rolf Schreurs

•

Het zorgteam bestaat volgend jaar uit Joyce Tettero en Monique Timmermans

•

Robert Bruggink en Annet Oude Booyink blijven onze conciërge en
administrateur!
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juli 2017
18 juli
19 juli
20 juli

doorstroommiddag
afscheidsavond schoolverlaters
10.30-12.00 uur: leerlingen groep 8 aanwezig
oud papier
21 juli
alle leerlingen vrij: verhuisdag
24 juli t/m 3 september 2017: ZOMERVAKANTIE

Directie en team van De Hunenborg wenst u allen een hele fijne vakantie.
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