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Beste ouders
Het schooljaar is weer begonnen en ik hoop dat uw kind een goede start
heeft gemaakt. Maandag ben ik in alle klassen geweest om al even met ze
kennis te maken. De sfeer in de groepen is goed en ik kijk ernaar uit om
iedereen beter te leren kennen. Het zal nog wel even duren voordat ik alle
namen ken, maar daar ga ik wel mijn best voor doen.
Ik wil met dit schrijven mij kort aan u voorstellen. Sinds acht jaar ben ik
directeur bij Optimus. Eerst op De Schelven in Boxmeer en daarna op De
Weijerwereld. Voor die tijd werkte ik op een grote school in Nijmegen als
onderbouwcoördinator en kleuterleerkracht. Ik woon in Nijmegen, ben
getrouwd en heb drie kinderen: Max (17), Julie (14) en Jasmijn (14) een
tweeling.
Ik ga kijken, luisteren en analyseren wat het team, ouders en kinderen nodig
vinden op Dr Jan de Quay en De Akkerwinde en op basis daarvan mijn
aanpak ontwikkelen. Wat me nu al opvalt is dat de kansrijke samenwerking
tussen de twee teams op een mooie manier vorm krijgt. Dat maakt het voor
mij als directeur van twee scholen fijn werken. Ook het plezier van de
kinderen en de gedrevenheid van de collega’s, zorgt ervoor dat ik met veel
enthousiasme uitkijk naar het verder inhoud geven aan de
schoolontwikkeling van beide scholen.
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Ik moet een weg gaan vinden in het verdelen van mijn aandacht voor en
mijn aanwezigheid op de beide scholen. Al is mij afgeraden om mezelf te
veel vast te pinnen op een strak rooster, toch ga ik proberen om twee
ochtenden in de week op de ene school te starten en de andere twee
ochtenden op de andere school. Tussen de middag wissel ik dan van
werkplek. Woensdag is mijn vrije dag. Ik wil graag een zichtbare en
benaderbare schoolleider zijn. Ik hoop dan ook dat u mij opzoekt met al uw
vragen, aandachtspunten, tips en hopelijk ook positieve feedback.
Ik wil ook graag met u kennismaken en van u horen wat u waardevol vindt
aan de school en wat eventuele aandachtpunten zijn. Daarom nodig ik u uit
voor een koffie-uurtje op vrijdag 30 augustus om 8.30 uur
Wanneer u vragen of opmerkingen hebt, stel ze gerust. Loop even binnen op
school of stuur een mailtje naar: directie.akkerwinde@optimusonderwijs.nl
of dir.jandequay@optimuosnderwijs.nl.

Hartelijke groeten,
Stijntje van Esch

>> maandkalender
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Pilot oudercommunicatie app

Welkom op het schoolplein

Ons team hecht veel waarde aan een goede
communicatie tussen ouders en de school. We zijn
op zoek gegaan naar een middel dat ons helpt
informatie op eenvoudige wijze met u te delen. Als
team hebben we gedurende enkele weken een en
ander uitgeprobeerd via de app van Social Schools
en we willen deze pilot voortzetten met de ouders.
U kunt in de loop van volgende week een uitnodiging
hiervoor verwachten. Na enkele weken zullen we
het gebruik evalueren met team en ouders en
besluiten of dit communicatiemiddel bij onze school
past. Wilt u alvast meer informatie over deze app,
dan kun u die vinden via de volgende link: informatie
Social Schools.

We zien bij het wegbrengen en ophalen ouders aan
de straat afscheid nemen of wachten op hun kind.
We zouden het heel fijn vinden wanneer u dat op
het schoolplein doet. Natuurlijk voor de veiligheid en
het overzicht van de weggebruikers, maar ook
omdat u van harte welkom bent en we dan makkelijk
even contact kunnen hebben.

Even voorstellen
Ik ben Astrid Bakker (34) en woon met mijn man en
2 kinderen (7 en 9 jaar) in Cuijk. In mijn vrije tijd doe
ik het liefst leuke dingen met mijn gezin of lees ik
een mooi boek. Dit schooljaar ben ik als trainee
schoolleider op jullie school. Ik zal juf Stijntje
ondersteunen bij haar taken en zo nog meer leren
over het schoolleiderschap.
Daarnaast volg ik de opleiding
Vakbekwaam Schoolleider in
Eindhoven. Op maandag
(ongeveer om de week) en op
dinsdag ben ik op basisschool
De Akkerwinde en basisschool
Dr. Jan de Quay. Op donderdag
en vrijdag sta ik voor groep 8
op basisschool De Kreek’l in
Reek. Ik heb erg veel zin in het komende jaar en
hoop jullie snel te leren kennen.

Hallo Ouders/verzorgers
Graag wil ik mij even
voorstellen. Mijn naam is
Cindy Tunnissen en woon in
Boxmeer. Ik ben trotse
moeder van 3 kinderen. Ik
werk al bijna 12,5 jaar binnen
Spring. Na de zomervakantie ben ik gestart als
overblijf coördinator. Voor mij is het ook de eerste
keer dat ik overblijf coördinator ben en moet er ook
even een weg in vinden. Hoe het er nu voor staat zal
ik de Maandag en Donderdag in Beers aanwezig zijn
en op de Dinsdag in Vianen. Sommige van jullie
kinderen zullen mij al kunnen want ik werk ook op
de voorschoolse en naschoolse in Beers, en ik draai
ook peuterspeelzaal in Haps. Als er vragen zijn, ik
probeer ze graag te beantwoorden zoverre het lukt.
Ik heb toch een vraag.
Bij Tso Vianen hebben
wij nog vrijwilligers
nodig. Als er iemand
hier interesse in heeft
hoor ik het graag.
Alvast bedankt en ik
heb er veel zin in.

Bieb
Er zijn heel wat ingevulde bladen uit het vakantie
lees doeboek ingeleverd op school. Fijn dat er ook in
de vakantie met plezier gelezen wordt.
Dinsdag 27 augustus starten we weer met de uitleen
van boeken in de bieb. Wilt u ervoor zorgen dat de
boeken die voor de vakantie geleend zijn op school
terugkomen? We wensen de kinderen veel
leesplezier.

Schoolgids
Onze schoolgids is nog niet helemaal compleet. U
ontvangt hem zo spoedig mogelijk.
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>> Nieuws vanuit de schoolomgeving
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JEUGDCARNAVAL 2019/2020
Lijkt het jou iets om jeugdprins(es) 2019/2020 of misschien
adjudant of hofdame van Vianen te worden? Zit je ook nog in groep
7, 8 of ben je brugklasser 1e jaars? Lees dan snel verder:
Wat moet je doen?
Vraag je ouder(s) of zij het goed vinden dat jij je opgeeft als
Prins(ses) of adjudant/hofdame.
Willen je ouder(s) of jijzelf meer informatie over wat er van je wordt verwacht, informeer dan een keertje
bij een van de werkgroepleden. Als je je opgeeft probeer je dit zo veel mogelijk geheim te houden voor
andere klasgenootjes en vrienden zodat het een verassing blijft bij de bekendmaking.
Vul de volgende pagina in en lever dit vóór 1 oktober a.s. in, in een dichtgeplakte enveloppe bij: Neel
Vissers, Franssenstraat 122, Vianen.
Wil je persé met iemand samen of juist met z’n vieren de nieuwe heersers worden geef je dan samen op.
Kortom, je mag je alléén opgeven, met z’n tweeën, drieën of juist met vieren. (maximaal 4 personen).
Wel dien je een leuke lijfspreuk te verzinnen; aan de hand daarvan worden de nieuwe heersers gekozen.
Werkgroepleden: Bob Heijltjes, Cindy van Haren, Elien Minten, Ilona Kusters, Karin van Munster, Marvin
Verhoeven en Neel Vissers.

Ik …………………………………………………………………………………………
(naam) geef me op voor:
…………………………………………………………………………………………………….*
* Kiezen uit prins / prinses; adjudant / hofdame
(Je kunt maar 1 keuze opgeven/invullen)
of

Wij

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
(namen als je je met meerdere opgeeft) willen graag,
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………worden.
Tel:…………………………………………………….. emailadres: ………………………………………...........................
Tel:…………………………………………………….. emailadres: ………………………………………...........................
Tel:…………………………………………………….. emailadres: ………………………………………...........................
Tel:…………………………………………………….. emailadres: ………………………………………...........................
Vul hieronder de lijfspreuk in:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
(strookje inleveren bij Neel Vissers, Franssenstraat 122 te Vianen)
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