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Even voorstellen 
We hebben wat nieuwe gezichten in school, naast een heleboel stagiaires hebben we ook 

een aantal nieuwe teamleden. Twee  van hen stellen zich hier aan u voor: 

 

Graag stel ik, Marieke van Ginkel, mij even aan jullie voor. Samen met mijn man onze  twee 

kinderen woon ik in Apeldoorn. Na het werken als leerkracht in het SBO en als intern 

begeleider bij verschillende PCBO-scholen heb ik nu bewust gekozen voor een nieuwe 

uitdaging. Graag werk ik samen met het team en u als ouders aan betekenisvol onderwijs 

voor elke leerling. Als Intern Begeleider (IB) zet ik mij in voor met name leerlingenzorg en 

het begeleiden van leerkrachten. Ik ben op dinsdag, woensdag en vrijdag op school. Op 

dinsdag is dat eerst nog samen met Carin Bijloo om daarna het stokje van haar over te 

nemen.    

 

Ik ben Linda Bakker, 32 jaar oud en ik woon in Elburg samen met mijn vriend Menno. Vanaf 

dit schooljaar start ik met mijn afstudeerstage en sta ik op maandag en dinsdag voor de 

klas in groep 7. Op de donderdag werk ik als onderwijsassistent in de school. Op dit 

moment volg ik de pabo deeltijd verkort en hoop ik over een half jaar mijn studie afgerond 

te hebben. Hiervoor heb ik de opleiding HBO Bedrijfskunde gedaan en heb daarna gewerkt. 

Dit vond ik leuk, maar het was niet mijn passie. Sinds ik ben gestart met de pabo heb ik 

geen moment spijt gehad van mijn keuze. De afgelopen twee jaar heb ik tijdens mijn werk 

en stages veel ervaring opgedaan met lesgeven en het begeleiden van kinderen. Wat ik fijn 

vind aan leerkracht zijn is dat het heel nuttig en mooi werk is, omdat je kinderen nieuwe 

dingen leert en er voor hen kunt zijn. Ook kan ik veel ideeën en creativiteit kwijt in het 

lesgeven. Ik kijk er erg naar uit om op de Sint Bernardus in groep 7 te mogen werken en om 

jullie allemaal te leren kennen!  

 

25 augustus 2022 



 

 

 

 

  

Schoolreisje 
Het gaat weer gebeuren: we gaan op schoolreis! De groepen 1-3 gaan naar de 

Flierefluiter in Raalte en de groepen 4-8 naar het Openluchtmuseum in Arnhem. 

Zoals u wellicht al heeft gezien in de agenda van Parro gaan we dit jaar op een 

woensdag en wel op 14 september. Een ongebruikelijke keuze voor een 

basisschool. Het was dit jaar een heel ingewikkelde puzzel om de wensen qua 

locatie voor de onder- en bovenbouw te combineren met de mogelijkheden van de 

busmaatschappij, het financiële plaatje en de locaties. Uiteindelijk kwam het er op 

neer dat de totaal puzzel alleen te leggen viel op een woensdag. Vandaar deze 

keuze. Voor volgend jaar zullen we weer ons best doen om op een “lange” 

schooldag op schoolreisje te gaan. Alle informatie over de dag zelf volgt later in een 

brief, maar voor nu is het alvast handig om te weten dat de bussen tussen 9:00 en 

9:15 uur zullen vertrekken van school en tussen 15:15 en 15:30 uur verwachten we 

de bussen weer terug bij school. 

Informatieavond 
Op 1 september heten we u van harte welkom in de school voor de 

informatieavond. Deze avond kunt u kennismaken met de leerkrachten van uw 

kind, vertellen zij over wat uw kind gaat leren in dit schooljaar en hoe dit vorm 

gegeven gaat worden.  

We werken deze avond in twee rondes:  

✓ Van 18:30 tot 19:15 uur zijn de ouders van de groepen 4 t/m 8 welkom in 

de klas 

✓ Van 19:30 tot 20:15 uur de ouders van de groepen 1 t/m 3 welkom in de 

klas.  

U kunt natuurlijk gebruik maken van beide rondes.  

Na de informatieavond volgen de kennismakingsgesprekken. Vanaf groep 5 houden 

we deze kennismakingsgesprekken samen met u en uw kind. De uitnodiging 

hiervoor ontvangt u maandag of dinsdag van de leerkracht via de agenda van Parro 

en deze kunt u dus zelf inplannen.  

In de week van 19 september volgt dan de ouderkijkweek voor groep 1-3 en 

schriftjesmiddag voor groep 4-8. In de groepen 1-3 kunt u dan een deel van de dag 

meekijken in de klas en de kinderen van groep 4-8 kunnen u op woensdagmiddag 

hun klas, plekje en materialen laten zien.  

 

 



 

 

 

Vanuit Koppel-Swoe:  

Trommel zonder Rommel 
Trommel zonder Rommel is een nieuwe campagne vanuit JOGG (Gezonde Jeugd 

Gezonde Toekomst) gericht op kinderen en hun ouders. Met Trommel zonder 

Rommel willen we de ouders inspireren om hun kinderen een gezonde lunch en 

pauzehap mee te geven naar school. Of om thuis gezond te lunchen. Kinderen die 

gezond eten en drinken zitten lekkerder in hun vel, hebben meer energie en kunnen 

dus beter presteren op school. 

Alle kinderen krijgen een lunchtrommel boekje mee van school. In dit boekje staan 

handige tips, lekkere recepten en meer uitleg over onder andere een gezonde 

lunchtrommel. Op deze manier hopen wij weer een stapje te maken in een gezond 

leven voor de kinderen. 

Ook supermarkten vinden een gezonde lunchtrommel een belangrijk initiatief. De 

Lidl supermarkt is daarom een landelijke partner van deze campagne. Nog op zoek 

naar lekkere gezonde recepten? Neem eens een kijkje op: 

https://recepten.lidl.nl/thema/trommel-zonder-rommel 

 

 

https://recepten.lidl.nl/thema/trommel-zonder-rommel

