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22 augustus Start school 

5- 9 sept Week van de startgesprekken 

 
We zijn weer begonnen! 
Wat fijn dat we maandag iedereen weer gezond 
en vrolijk op school konden verwelkomen. Ouders 
en kinderen kwamen op muziek door onze 
“welkomsboog” en kregen een soesje om het jaar 
goed te starten. In de klas kregen de kinderen 
allemaal nieuwe leesboeken, om meteen goed 
bezig te zijn met ons speerpunt: Lezen is leuk en 
werden alle foto’s van lezende kinderen op een 
mooie plek in de vakantie bewonderd.  
We hebben er weer zin in en hopen er met elkaar 
een mooi jaar van te maken! 

 

 
 
Praktische informatie 
In de bijlage vinden jullie info over de schooltijden, 
wanneer welke leerkracht op school is, vakanties 
en studiedagen. Altijd handig om bij de hand te 
houden. 

Nieuwe aanwinsten op de Groen 
We zijn enorm blij dat we in het nieuwe schooljaar 
drie nieuwe leerkrachten hebben die ons team 
komen versterken. Over de juffen hebben jullie al 
een keer info gehad, maar nu nog even alle drie 
op een rij: 

 
Stukje juf Antonique, leerkracht groep 5/6 

 
Even voorstellen; mijn naam is Antonique 
Bastiaans, de nieuwe leerkracht in groep 5/6 op 
woensdag en donderdag.  
Ik ben getrouwd met René en moeder van 
Yannick (18 jaar) en Minouk (17 jaar). In mijn vrije 
tijd word ik gelukkig van reizen, lekker eten met 
familie en vrienden en buiten zijn met onze 
honden. 
Kinderen stimuleren om zelf initiatieven te nemen 
en zelfstandig te werken vind ik belangrijk. In de 
klas een fijne en veilige omgeving creëren, waarin 
de kinderen het gevoel hebben zich volledig te 
kunnen ontwikkelen, is daar een belangrijk 
onderdeel van. Daar ga ik voor! 
 
Stukje meester Niels , onderwijsassistent 
Hallo allemaal, 
Dit komend schooljaar mag ik 
op deze fantastische school 
gaan werken als 
onderwijsassistent. Dit jaar 
ga ik buiten en in de klas aan 
het werk om extra 
ondersteuning/uitdaging te 
geven aan de leerlingen. Dit 
ga ik doen op de donderdag en vrijdag.  
Ik wil mijzelf graag even kort voorstellen. Mijn 
naam is Niels Hogenes en ik ben 26 lentes jong 
. Ik zit in mijn tweede jaar van de deeltijd Pabo 
op de Marnix Academie in Utrecht. In mijn eerste 
jaar heb ik op basisschool De Mare gewerkt. Daar 
heb ik veel ervaring opgedaan als lerende docent 
en als onderwijsassistent. Buiten school ben ik 
graag aan het hardlopen, fitnessen, lezen of aan 
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het leren. Meesters en juffen zijn nooit uitgeleerd 
. Verder deel ik nog steeds een passie voor de 
bouw, waarin ik 4 jaar werkzaam ben geweest.  
 
Ik kijk er enorm naar uit om met de leerlingen aan 
de slag te gaan en samen tot een prachtig 
leerproces te komen. We gaan er met zijn allen 
een fantastisch en leerzaam jaar van maken! Tot 
snel! 
 
 
Stukje van juf 
Shemaine, vakdocent 
gym 
Hallo allemaal, 
Vanaf komend jaar zal ik 
jullie nieuwe gym juf 
worden op de dinsdag. 
Even voorstellen, Mijn 
naam is Shemaine 
Verkleij. Ik ben 23 jaar 
en ik woon in Reeuwijk. 
Mijn hobby’s zijn 
voetballen, skiën en 
leuke dingen doen met 
vrienden en familie. De 
laatste 3 jaar voetbal ik bij ARC in Alphen a/d Rijn. 
Mijn positie is spits, dus ik moet voor de 
doelpunten zorgen. Naast dat ik gym juf ben op 
een basisschool en middelbare school, werk ik 
ook in SnowWorld. In SnowWorld geef ik ski les 
aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Dit doe ik altijd in 
de weekenden en vakanties. Ik ben dus heel 
graag bezig met sporten en vind het onwijs leuk 
om met kinderen te werken. Het leukste hiervan 
vind ik dat je ze steeds beter zie worden en dat ze 
plezier hebben. Ik heb er heel veel zin in om met 
jullie aan de slag te gaan. Geniet van jullie laatste 
weekje vakantie en dan zie ik jullie snel !!  
Groeten, 
Shemaine  
 
 
Week van de startgesprekken 
We vinden het belangrijk om bij de start de 
kinderen en ouders zo goed mogelijk te leren 
kennen, zodat we weten wat de sterke kanten van 

het kind zijn, wat misschien nog lastig is en wat de 
onderwijsbehoeften zijn. Zo kunnen we samen 
zorgen dat jullie kind zich gehoord en gezien voelt 
en er het beste uithalen. Hierhebben we in de 
week van 5 tot 8 september tijd voor gepland. 
Voor de kinderen die dit jaar een nieuwe leekracht 
hebben is het verplicht, voor de kinderen die 
dezelfde leerkracht houden is het een keuze. Er 
komt nog een bericht wanneer we Parro hiervoor 
open zetten.  
We hopen veel ouders te zien en te spreken.  
 
 

 
 
Uitnodiging Natuurmarkt 
Op zaterdag 3 september van 11.00 – 16.00 zal 
er de Natuurmarkt plaatsvinden in het Prinses 
Irenebos in Alphen aan den Rijn. Er zijn tal van 
activiteiten die dag. Er zijn ook veel leuke 
activiteiten voor kinderen! Er worden 4 
voorleesfeestjes georganiseerd waar kinderen en 
hun ouders gratis aan kunnen deelnemen. Alle 
andere activiteiten zijn ook gratis voor iedereen te 
bezoeken.  
Zie ook de bijgevoegde bijlage voor tijden en 
activiteiten 
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