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In deze nieuwsbrief: 

 Voor op de kalender 

 Welkom op school 

 Even voorstellen: juf Sterre 

 Even voorstellen: juf Myke 

 Even voorstellen: juf Esmee 

 Blink thema 2 

 Lauren Woesthuis voorleeskampioen 

 Mediamasters 

 Gezocht: hulpouders luizencontrole 

 10-minutengesprekken 

 Lopend of op de fiets naar school maakt de buurt blijer 

 Even voorstellen: Annemiek Keizer (schoolmaatschappelijk werk) 

VOOR OP DE KALENDER 
donderdag 3 november 2022  meedraaiochtend groep 8 Carmelcollege 

 

WELKOM OP SCHOOL 

 
Welkom in groep 1: Daan Schraven! 

 
 



 

 

EVEN VOORSTELLEN: JUF STERRE 

Mijn naam is Sterre Geuzendam, 16 jaar oud en ik kom uit 

Nijverdal. Ik zit op scholengemeenschap Landstede Raalte en ik 

doe nu mijn 2e jaar van de opleiding onderwijs assistent.  

Ik loop stage hier in groep 4/5 en ik vind het een super leuke 

doelgroep en ook hele leuke kinderen. 

 

EVEN VOORSTELLEN: JUF MYKE 

Hallo allemaal, 

Ik ben Myke van der Sligte, 19 jaar oud en ik woon in Lemelerveld. Ik doe 

de PABO op de KPZ in Zwolle en zit inmiddels alweer in het 3e jaar. In mijn 

vrije tijd voetbal ik graag of ben ik creatief bezig. Komende periode loop ik 

stage in groep 3. Ik heb er zin in! 

 

EVEN VOORSTELLEN: JUF ESMEE 
Hoi allemaal! 

Mijn naam is Esmee Boxebeld en ben 18 jaar oud. Ik kom uit 

Mariënheem en ik ben tweedejaarsstudent van de katholieke pabo in 

Zwolle. Ik loop momenteel stage in groep 8 bij Koen Oolderink, en 

ga mijn tweede halfjaar naar de kleuters. Ik hoop veel ervaring op te 

kunnen doen, te leren en vooral veel te kunnen genieten van mijn 

stageperiode hier.  

BLINK THEMA 2 

 ‘Echt Nederland' 

Voor de herfstvakantie waren er veel ouders die, tijdens de boekenmarkt, 

ook nog even in de groepen kwamen kijken naar de expositie van Blink. 

Het tweede thema, waarmee we van start zijn gegaan, is ‘Echt Nederland’. In groep 3 en 

4 gaat het over tradities. Groep 5 en 6 gaan een eigen show maken met het thema 'Ik 

hou van Holland' en groep 7 en 8 gaan met het onderwerp ‘Stem op mijn partij’ werken 

over de politiek.  

LAUREN WOESTHUIS VOORLEESKAMPIOEN  

Vrijdagmiddag 14 oktober jl. deden zes kinderen mee aan de 

voorronde voor de voorleeswedstrijd van de gemeente Hellendoorn. 

Deze voorronde vond plaats op onze eigen school.  De centrale 

ruimte was gevuld met de leerlingen uit groep 5 t/m 8 en de jury 

gaf na iedere voorlees-presentatie prachtige feedback, want wat 

deden deze zes het geweldig! 

De winnaar Lauren Woesthuis (groep 7) las voor uit De Waanzinnige 

Boomhut en mag namens onze school meedoen aan de wedstrijd 

voor de gemeente Hellendoorn. Gefeliciteerd Lauren en heel veel 

succes! 

MEDIAMASTERS 
Groep 7 en 8 doen ook dit jaar weer mee aan MediaMasters!  

MediaMasters is een spannende ‘serious’ game over de kansen en gevaren van 

(digitale) media. Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op 

over mediawijsheid. De strijd tegen vele andere scholen barst los in de week 3 t/m 

11 november 2022. Deze week staat ook bekend als de week van de mediawijsheid.    



 

 

GEZOCHT: HULPOUDERS LUIZENCONTROLE  
Na iedere schoolvakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Een gezellige 

groep hulpouders verzorgt deze controle. Om de controle snel te laten verlopen, zijn 

nieuwe hulpouders van harte welkom.  

U kunt zich aanmelden bij Sandra Heerink, moeder van Thije (groep 8), Nikki (groep 6) 

en Jaron (groep 3). 

 

10-MINUTENGESPREKKEN 

In de week van 28 november a.s. vinden de oudergesprekken voor de 

groepen 1 t/m 7 plaats.  

Via de Klasbordapp kunt u binnenkort zelf intekenen voor de 

gesprekken. U krijgt van de leerkracht(en) hiervoor een seintje.  

Met kinderen en ouders van groep 8 vinden op dit moment al 

gesprekken plaats, waardoor de gespreksronde eind november vervalt. 

 

LOPEND OF OP DE FIETS NAAR SCHOOL MAAKT DE BUURT BLIJER 
U kent het vast wel: drukte bij school als de kinderen gebracht en opgehaald worden. 

Overal kinderen, ouders, fietsers en automobilisten. Hoe fijn zou het zijn als het 

overzichtelijker, rustiger én veiliger voor de kinderen wordt. Daarom roepen wij ouders 

en kinderen op: Kom lopend of op de fiets naar school. Zo wordt de schoolomgeving 

veiliger en doen kinderen belangrijke verkeerservaring op.  

Toch een keer met de auto naar school? 

1. Parkeer iets verderop en loop het laatste stukje 

2. Parkeer waar het mag en waar je kind veilig kan uitstappen 

3. Gebruik de Enkweg (evt. Evertskamp) als eenrichtingsverkeer 

vanuit de Pastoor Langedijkstraat 

4. Denk aan het gebruik van autogordels 

 

 
EVEN VOORSTELLEN: ANNEMIEK KEIZER  
(SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK) 

  

Hallo allemaal, 

 

Sinds augustus 2022 ben ik, vanuit Avedan, als 

schoolmaatschappelijk werker verbonden aan ‘Op Weg’. Bij deze 

wil ik mij kort voorstellen en iets vertellen over wat een 

schoolmaatschappelijk werker allemaal doet. 

Mijn naam is Annemiek Keizer en ik ben 46 jaar oud. Sinds februari 2022 werk ik als 

maatschappelijk werker voor Avedan in de gemeente Hellendoorn. Na de zomervakantie 

ben ik, als schoolmaatschappelijk werker, verbonden aan een aantal scholen in de 

gemeente Hellendoorn waaronder ‘Op Weg’.  



 

 

 Met welke vragen/situaties kunt u zoal bij mij terecht? 

• je kind lijkt niet lekker in zijn of haar vel te zitten, maar je kunt er de vinger niet 

echt op leggen. 

• je kind bevindt zich in een moeilijke of nieuwe thuissituatie. Er is bijvoorbeeld 

sprake van een echtscheidingssituatie, verlies in de familie, ziekte van een 

gezinslid, geldzorgen etc. 

• je kind vindt het lastig om vriendjes of vriendinnetjes te maken. 

• je kind vindt het moeilijk om voor zichzelf op te komen en/of grenzen aan te 

geven. 

• je merkt dat je zelf niet lekker in je vel zit en dat dit effect heeft op je rol als 

ouder. Het kan soms heel fijn zijn om dit even met iemand te bespreken op een 

laagdrempelige manier.  

Daarnaast maak ik, als schoolmaatschappelijk werker, onderdeel uit van het SOT 

(schoolondersteuningsteam). Ik schuif aan bij SOT overleggen en denk ik, vanuit een 

neutrale positie, mee bij verschillende vragen die spelen bij leerlingen. Wanneer je kind 

besproken wordt in een SOT zal ik van tevoren even contact zoeken met jullie als ouders 

om alvast kennis te maken. 

 

Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag en donderdag. 

U kunt mij bereiken per mail op: a.keizer@avedan.nl of op telefoonnummer 06-

86825760 

 

 

 


