Agenda;
4 februari
8 februari
12 en 14 februari
27 februari
1 maart
1 maart
11 maart

MR vergadering
Rapporten mee
Oudergesprekken
Studiedag,
Alle
kinderen de hele
dag vrij
Carnaval
Vakantie
Weer naar school

Hallo ouders en kinderen,
Begin december heeft Ingeborg u laten
weten dat zij na de kerstvakantie
aan de slag zou gaan als interim directeur
op basisschool de Abacus in
Huissen. Samen met het
managementteam (Erika van Verseveld
en Monique van Gemert) neem ik de
taken van haar over. Graag stel ik me aan
u voor.
Ik ben Maarten Jurgens, ook directeur van
basisschool SamSam in Oosterhout. Ik
woon in Nijmegen met mijn vrouw Karin en
onze twee kinderen. Ik hou van spinning
en fitness en maak graag lange
boswandelingen met onze hond. En dat
komt goed uit want mijn andere grote
hobby is koken en vooral lekker (uit) eten..
Ik heb al een lange carrière in het
onderwijs achter de rug. Niet alleen als
leerkracht, maar ook als directeur van een
Montessorischool, oprichter van een
nieuwe school en als projectleider en
onderwijskundig ontwikkelaar van elearning producties voor ziekenhuizen en
commerciële dienstverleners.
De rode draad in al deze werkzaamheden
is innovatie en vernieuwing om
het leren beter, betekenisvoller en echt
pássend te maken voor de
leerling. Met kaders en hoge
verwachtingen, maar vooral ook met
vertrouwen en ruimte voor groei. Die visie
herken ik ook in de visie van
de Zonnepoort.
Ik ken jullie school als een kleinschalige,
innovatieve school met
enthousiaste, trotse kinderen, betrokken
ouders en teamleden. Daarom

hoefde ik ook niet lang na te denken toen
Ingeborg me vroeg om haar
(tijdelijk) te vervangen. Ik volg de
ontwikkelingen op de Zonnepoort al
jaren met belangstelling en zie dat er
samen met iedereen die belangrijk
is voor de school een stevig fundament is
gelegd voor verdere
ontwikkeling. Er is rust en duidelijkheid, een
goede basis om op verder
te bouwen.
Zoals u weet ben ik op maandag en
dinsdag (en woensdag om de week) op
school. De eerste weken gebruik ik om
kennis te maken. Dat ga ik doen
door veel met kinderen, leerkrachten en
natuurlijk met u als ouder in
gesprek te gaan. Even bij binnenkomst,
tussendoor op de gang of bij een
kop koffie. Ik heb er zin in!
We spreken elkaar.
Hartelijke groet,
Maarten Jurgens

Vervanging onderwijsassistente Nathalie
De komende weken zal Nathalie niet
werkzaam zijn. Zij heeft een medische
ingreep ondergaan waarvan zij de
komende periode moet herstellen.
Nathalie werkt bij BSO De Kikkerkoning en
is op
De Zonnepoort werkzaam als
onderwijsassistente. Op dit moment is nog
niet duidelijk hoe lang zij afwezig zal zijn.
Koen Oosterlaken gaat haar vanaf
maandag 14 januari vervangen.
Ook Koen is werkzaam bij BSO De
Kikkerkoning dus voor ons en een aantal
kinderen een bekend gezicht.
Klasbord
Wij hebben het bericht van een aantal
ouders ontvangen dat er geen melding
komt als wij iets op klasbord plaatsen. Wij
hebben hier helaas geen invloed op. Dit
komt door de update vanuit klasbord zelf.
Hopelijk wordt dit snel verholpen.
Wij plaatsen wel gewoon berichten, dus
kijk gerust.

Afsluiting thema groep 5/6
We hebben 10 januari de thema afsluiting
gehad
Van het thema: ‘Wij werken in de
chocoladefabriek.’
Er waren verschillende groepjes die gingen
presenteren.
Dit waren de groepjes:
zintuigenlaboratorium , geschiedenis, ICT,
techniek, aardrijkskunde en kunstzinnige
vorming.
Dit was vanaf 13:45 tot 14:25.
Bij het groepje zintuigenlaboratorium
mocht een ouder naar voren komen om
een proefje te doen die wij zelf ook
hebben gedaan.
Hopelijk hebben de ouders veel van onze
presentaties geleerd!
Geschreven door: Isabel & Rosa, De
Boomhut

