Bekijk de webversie

Nieuwsbrief september
Is verzonden op 4 september

Geachte ouders/verzorgers,
Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan.
We wensen alle kinderen een heel fijn en
leerzaam schooljaar toe!
Veel leesplezier!
Team IKC Op d'n Esch

Kalender:
Zoals u kunt u zien is de kalander in deze nieuwsbrief leeg,
houdt u de agenda in Parro goed in de gaten, deze actueel.

Even voorstellen?
Kjell Vogel:
Vanaf het begin van dit schooljaar ben ik de nieuwe locatiecoördinator. Een mooie en uitdagende functie binnen een ambitieus
en prettig team.
Mijn naam is Kjell Vogel en ben een geboren en getogen Eibergenaar, afkomstig uit een echt
'onderwijsnest'. Nadat ik 10 jaar voor de klas heb gestaan was het tijd voor verandering en
vernieuwing in mijn onderwijscarrière. De ambitie tot schoolleider heb ik altijd al gehad en het
bekleden van deze vacature zie ik dan ook als een kans en gouden greep. Binnen het
onderijws houd ik goede ontwikkelingen vast en diep ik deze graag uit, daarnaast sta ik open
voor vernieuwingen en benut ik graag kansen. Ik vind het belangrijk om deel van een lerende
organisatie te zijn met heldere doelen voor ogen. Ouders zijn voor mij onmisbare educatieve
partners. Ik vind het belangrijk dat zij niet alleen participeren bij praktische activiteiten, maar dat
zij vooral onderwijsinhoudelijk betrokken zijn bij school.
Ik kijk dan ook uit naar een fijne samenwerking en hoop spoedig met u als ouder/verzorger
kennis te maken.
Juf Nienke:
Hallo allemaal! Mijn naam is Nienke Sijm-Huurneman, ik ben geboren in Beltrum en inmiddels
31 jaar. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen, een zoontje Noah van bijna 3 jaar en een
dochtertje Quinn van bijna 1,5 jaar. Mijn hobby’s zijn paardrijden en lekker knutselen.
Tien jaar geleden studeerde ik af als juf, maar ben daarna ander werk gaan doen in het
onderwijs. Ook heb ik in de tussentijd de master Onderwijskunde behaald en verhuisde ik naar
mijn man in Heerhugowaard (Noord-Holland). Toen we afgelopen januari besloten om terug te
verhuizen naar de Achterhoek was voor mij één ding heel duidelijk: als ik toch van baan ga
veranderen, dan wil ik heel graag eindelijk voor de klas!
En dat is gelukt. Sinds dit schooljaar werk ik als juf bij Op d’n Esch en dit jaar mag ik samen
met juf Joyce Hanselman werken met de kinderen van groep 7 aan de Lariksweg. De eerste
twee weken zijn voorbij gevlogen en ik heb ontzettend veel zin in de rest van het schooljaar.
Wil je me beter leren kennen? Spreek me gerust aan bij de poort van het schoolplein of een
berichtje via Parro.

Informatieavond

De informatieavond vindt plaats in de week van 21 t/m 25 september.
Vanwege het Coronavirus zijn we nog op zoek naar een veilige en werkbare
uitvoering van de informatieavond.
U krijgt hierover zo spoedig mogelijk bericht.

PARRO

Zoals u wellicht weet maken we op school gebruik van het communicatieplatform
Parro.
De communicatie verloopt dan ook via PARRO.
U zult dan ook geen mails meer ontvangen. Misschien in een heel uitzonderlijk
geval.
De nieuwsbrieven zullen net als vorig jaar als bijlage via PARRO verstuurd worden.
Mocht u de leerkracht willen spreken dan kunt u via PARRO een gesprek starten,
het kan ook zijn dat de leerkracht u op deze manier benaderd. Het is dus
belangrijk om deze app regelmatig te checken. Het mag vanzelfsprekend zijn om
het te gebruiken voor hetgeen het bedoeld is.
U kunt ten alle tijden contact zoeken met de leerkracht, ook al staat er "leerkracht
nu niet beschikbaar".
Mocht u problemen ervaren met het gebruik van de App, meld dit dan bij de
groepsleerkracht. Dan kunnen we samen opzoek naar een oplossing.

Uw kind, wij gaan ervoor!
Website

Facebook

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u lise@opdnesch.nl toe aan uw
adresboek.

