
 

 

Paul Nuis.                                                            

Gistermiddag is Paul Nuis, echtgenoot van juf 

Herma, overleden.  Paul was al geruime tijd ziek. 

Twee jaar geleden openbaarde zich een sluime- 

rende ziekte waaraan hij gisteren is overleden. De 

afgelopen jaren zijn niet alleen getekend door 

spanning en onzekerheid.  Zeker zijn er ook mooie 

periodes geweest die Paul en Herma samen 

mochten beleven. Maar bij elke controle was het 

weer afwachten. Wat zou de uitslag zijn? De 

laatste weken bleek steeds duidelijker dat Paul de 

strijd niet zou winnen. Wij herinneren Paul als een 

opgewekte, levenslustige en humoristische 

persoonlijkheid. Maar ook een man die wist wie 

Jezus Christus is. We bewonderen zijn vechtlust en 

optimisme tijdens zijn ziekte.  Er is veel voor hen 

gebeden de afgelopen jaren. In psalm 62 vers 9 

staat dat God voor ons een schuilplaats is. We 

hopen dat de familie Nuis ook dit de komende 

periode mag ervaren.  Gedenkt u de familie Nuis 

ook  in uw gebeden?  Hun adres is: Scheermolen 

62, 7641 LW in Wierden.   

Begrafenis.                                                                   

Paul wordt a.s. maandag 5 oktober begraven. Alle 

teamleden willen daar uiteraard graag bij aanwezig 

zijn. De kinderen willen we om elf uur naar huis 

laten gaan. De pauze vervalt dan. We hopen dat  u 

opvang kunt regelen voor die dag. Kunt u onderling 

elkaar tot hulp zijn in deze bijzondere situatie??  

We vragen uw begrip. 

Nieuwe leerlingen.                                                      

De afgelopen dagen zijn twee nieuwe kinderen bij 

ons op school gekomen. In groep 5 is dat Lucia 

Lustig. Ook is sinds dinsdag Dinja Middelkamp in 

groep 6 gekomen. Lucia en Dinja: van harte 

welkom.  

Stagiaires                                                                       

Af en toe kunt u nieuwe gezichten tegenkomen in 

school. Misschien vertellen de kinderen thuis af en 

toe over een nieuwe juf. We zetten ze even voor u 

op een rijtje.                                                                    

In groep 1 is juf Jet  Buta op maandag een nieuw  

 

 

 

gezicht voor ons allemaal. Ze volgt een opleiding 

op Landstede in  Raalte.                                          

Moniek Tijhof verzorgt een aantal gymlessen voor 

de groepen 4 t/m 8.  Ze volgt de Pabo bij Windes-

heim in Zwolle.                                                               

In groep 7 is juf Marloes Mensink op maandag en 

dinsdag, Ze geeft aardig veel lessen want ze is 

vergevorderd met haar studie. Ze hoopt dit jaar af 

te studeren als juf. Vanaf februari moet ze als LIO-

stagiaire drie dagen alleen les geven in groep 7. Ze 

heeft al heel wat stage bij ons gelopen, dus 

helemaal onbekend is ze niet meer!                               

Meester Ruud Brinkman  komt dit jaar in groep 5 

af en toe enkele weken  les geven. 

Studiedagen.                                                                       

Na een aantal studiedagen zijn we ons aan het 

bezinnen hoe we ons onderwijs nog meer kunnen 

verbeteren op het gebied van spelling en lezen, 

maar ook hoe we de rust kunnen behouden. We 

mogen de kwaliteiten van onze school koesteren. 

Het lijkt misschien dat er niet zo veel gebeurd, 

maar er komt best veel op ons af en dan willen we 

de goede keuzes maken en niet achteraf 

concluderen dat we een verkeerde weg zijn 

ingeslagen. Het lezen blijft een hele belangrijke 

vaardigheid. Voorlezen, samen lezen op school. 

Het zou erg goed zijn dat u ook thuis ook hier 

aandacht aan zou willen schenken. Samen kunnen 

we dan op die manier werken aan het leesplezier    

( en dus leesniveau)  van de kinderen.  

Sjaloomsite.                                                                  

We hebben sinds juni een vernieuwde site en 

kunnen nu ook als leerkracht nieuws en foto’s van 

de groep op de site plaatsen. Dus een tip: kijk 

regelmatig op de site voor nieuws en mooie 

plaatjes.  

Luizen                                                                                  

Na een snelle melding van ouders is er afgelopen 

dinsdagmorgen een extra controle geweest voor 

een groep. Gelukkig zijn er geen beestjes 

gevonden. Dankzij adequaat optreden van ouders 
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en de luizenmoeders is erger voorkomen!!! Wilt u 

thuis ook alert blijven? 

KLEEDJESMARKT  7 0KTOBER 2009 

 Het was een groots succes de kleedjesmarkt van 

2008.  In de bomvolle hal van de school hebben 

veel kinderen hun oude boeken en tijdschriften in 

de verkoop gedaan. Andere kinderen hebben 

gezellig rondgelopen om mooie boeken en 

tijdschriften te kopen.                                                   

Dit jaar willen we het weer doen en wel in het 

kader van de Kinderboekenweek (7 t/m 17 okt.) 

Op woensdag 7 oktober kunnen kinderen 

/gezinnen hun boeken / strips  verkopen. Ouders 

zijn van harte welkom.  

Om het goed te laten verlopen hebben we enkele 

spelregels opgesteld: 

·    Elk boek of tijdschrift mag niet meer kosten dan 

50 eurocent.                                                                    

·     Vanaf 10.30 uur kunnen kinderen/gezinnen hun 

koopwaar uitstallen op de aangewezen plek in de 

hal. 

·   Je mag je boeken/tijdschriften verkopen samen 

met een vriend(in).  

·  Wanneer je het antwoordstrookje invult, krijg je 

als kind of gezin een nummer toegewezen. Dit 

nummer correspondeert met het nummer in de 

hal waar jij  je boeken/tijdschriften kwijt kunt. 

·  Zorg jezelf voor een kleed?!                                       

·   Het antwoordstrookje ( zie onderaan) moet 

uiterlijk maandag 5 oktober ingeleverd worden bij 

juf Wies of juf Roos.  

·  Einde kleedjesmarkt is om 11.45 uur. 

We hopen op een gezellige boekenmarkt met veel 

kinderen en ouders.  

De koffie staat voor u klaar.  

-------------------------------------------------------------------- 

 

 Kind/gezin: …………………………….     

doet mee met de kleedjesmarkt . 

Groep: ………….. 

Mijn plek in de hal is nummer….. ( juf Roos vult 

dit in!!) 

 

 

Geboren:                                                                        

De familie  Willems  is verblijd met de geboorte 

van een zoon: Floris. Van harte gefeliciteerd.                                                                                

Prikactie.                                                                        

De prikactie heeft het prachtige bedrag van                     

€ 1200,00 opgeleverd. Alle kinderen ( en ook de 

ouders) hartelijk dank voor de inzet.  

Ouderbijdrage.                                                                          

In de begeleidende brief bij de prikactie is ingegaan 

op de noodzaak van die actie. In de laatste MR 

vergadering is ook gesproken over de financiën. Er 

is besloten om toch een verhoging te laten plaats 

vinden. Mede door de opbrengst van de prikactie 

hopen we te kunnen volstaan met een verhoging 

van de ouderbijdrage van €5,00 per kind. De 

stijgende entree- en buskosten zijn hiervoor 

aanleiding. Binnenkort ontvangt u van de 

oudercommissie het verzoek om de ouderbijdrage 

te betalen.  

MR.                                                                                   

Momenteel heeft Erna  Klaassen haar eerste ter -

mijn van 3 jaar erop zitten in de MR. Zij mag nog 

een tweede termijn zitting hebben.  Zij heeft zich 

hiervoor herkiesbaar gesteld.  De MR vraagt hierbij 

aan ouders om  namen van tegenkandidaten in te 

dienen (of misschien wilt u zichzelf  kandidaat 

stellen). U kunt dit schriftelijk doen  bij de 

voorzitter van de MR ( Rudi Geertman Weth. Van 

Buurenstraat 19a) of op school bij Henk Wetering ( 

directeur)  tot uiterlijk 15 oktober. Indien er geen 

kandidaten ingediend worden, is Erna voor een 

volgende termijn herkozen. 

Werkstukken enz.                                                                

De kinderen mogen hun werkstukken voor de 

leerkrachten  nu mee gaan nemen op maandag 12 

oktober!! ( sstt..)  

Belangrijke data:                                                             

2 okt.: dierendag  (’s morgens)                                                                                                 

5 t/m 9 okt.: kinderboekenweek bij ons op school  

6 okt.: gebedsgroep op school 8.45 uur                     

7 okt.: kleedjesmarkt in de hal van school                 

7 okt.: handbaltoernooi gr. 8 in de sporthal                               

12 oktober : infoavond groep 8 ( aanv. 19.00 uur)                                     

14 okt.: voorleeswedstrijd                                               

19 t/m 23 okt.: herfstvakantie                                         

26 okt.: vrij i.v.m. St. Maartensmarkt 


