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Terugblik 

In de afgelopen twee schoolweken hebben we alle kinderen weer mogen verwelkomen! 
Fijn dat we aan kinderen en medewerker merken dat we vrij vlot weer gewend zijn om naar school te gaan. 
We houden ons goed aan de afspraken die we gemaakt hebben ten aanzien van Corona. 
Na een korte winterperiode breekt de lente komend weekend al even door! 
In de afgelopen dagen waren twee medewerkers afwezig. We wensen juf Anneloes Meijer en juf Daphne 
Scherphof beterschap toe. Fijn dat enkele andere medewerkers de kinderen in deze dagen konden 
begeleiden.  
 

Personeel 

We vinden het fijn om te vermelden dat Sylvia Minkjan driemaal per week een blokje van 2 uur aan het werk 
is in school. We wensen Sylvia een voorspoedig herstel toe! 

 
Vanaf 8 maart zal juf Anneloes Meijer met verlof gaan. In de periode van 8 maart t/m 16 april 2021 zal 
Anneloes vervangende werkzaamheden doen buiten de groep. Vervolgens zal ze 19 april 2021 met 
zwangerschapsverlof gaan. Gelukkig hebben we twee capabele invallers gevonden: Juf Toinette en juf 
Jeanine Baan. Zij zullen zich in onderstaande aan u voorstellen: 
 
Hallo allemaal,  
  
Ik ben Toinette Langenhof, 47 jaar en ik woon in Enter met mijn man en onze twee zonen.   
Ik heb 23 jaar met veel plezier in verschillende groepen op de Julianaschool in Rijssen gewerkt. Ik geniet van 
het contact met kinderen, om ze enthousiast te maken om te leren en ze te mogen helpen bij hun 
ontwikkeling.    
Toen ik hoorde dat er op jullie school een leerkracht werd gezocht omdat juf Meijer met 
zwangerschapsverlof gaat, sprak me dat aan en heb ik gereageerd. Nu mag ik mag vanaf 8 maart op 
maandag, dinsdag en woensdag lesgeven in groep OB3. Ik heb er erg veel zin in!   
  
In mijn vrije tijd word ik blij van wandelen, fietsen, haken, bakken, afspreken met vrienden en nog veel 
meer. Wie weet komen we elkaar gauw tegen maar ik wens iedereen eerst een fijne vakantie!  
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Hallo allemaal 
 
Voor velen van jullie ben ik waarschijnlijk een bekend gezicht. Mijn naam is Jeanine Baan en al twee jaar met 
prepensioen. Samen met mijn man hebben we leuke dingen gedaan. Vanaf 11 maart hoop ik weer bij jullie 
als juf in OB 3 te komen werken. Dat is een leuk vooruitzicht. Ik heb er echt zin in en ben blij jullie te zien. 
 
Jeanine Baan 
 

 

 

 

Studiewerkdag team op maandag 1 maart 2021 

Maandag 1 maart a.s. heeft het team een studiewerkdag. 
De onderbouw gaat met elkaar in gesprek over routines en werkafspraken. 
De middenbouw gaat aan de slag met Spelend en bewegend leren. 
De bovenbouw gaat aan de slag met Praktisch en creatief leren. 
 
Daarnaast hebben zowel de onderbouw als de middenbouw een ‘breed-overleg’ waarin we alle leerlingen 
met elkaar doornemen. 
 
We gaan er als team een productieve werkdag van maken. 
 
De leerlingen hebben dus 1 dag extra vakantie! 
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Ter inspiratie 

 

Afgelopen woensdag is de veertigdagentijd begonnen. Op internet staan mooie en passende gedichten in 
‘dagelijkse broodkruimels’. Onderstaand gedicht hoort bij komende maandag.  Ik wens jullie allen de rust en 
de tijd om extra bewust te leven in de komende weken richting Pasen. 
 

 
 

 

Agenda  
 
22 /m 26 februari:  Voorjaarsvakantie 
1 maart 2021:   Studiewerkdag voor het team. Alle kinderen vrij. 
15 t/m 18 maart:  Rapportgesprekken 
19 maart:   Rapport gaat mee. 
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