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Nieuwe wereldburger! 
Woensdagmorgen is in alle vroegte Joas geboren, de zoon van juf Yvette en haar man. Hij 

weegt 3300 gram en is een lief, tevreden mannetje. Juf Yvette rust nu lekker thuis uit en 

geniet samen met Bernie van hun kleine mannetje.  

Startviering 
De startviering gaat dit jaar over 'Samen zijn we wij'. We hopen dat de viering op het 

schoolplein kan plaatsvinden. U bent als ouder ook van harte welkom. In verband met de 

gymlessen van de groepen 7 en 8 start de viering om 10.30 uur. Tot dan!  

Wij 

Eerst kwam ik, 
En toen kwam hij 
En toen kwam zij 
En toen kwam jij 
Toen kwamen zij 

Er ook nog bij. 
Bij wie? 
Bij ons. 
Wie zijn dat? 
Wij! 

Ook nieuw 
Mijn naam is Kim Zandkuijl. Sinds dit schooljaar werk ik samen met juf Tessa in groep 5/6. 

Ik vervang juf Yvette tot aan de kerstvakantie op de woensdag. Ik ben 33 jaar en woon in 

Apeldoorn. Daar woon ik samen met mijn vriend en onze twee dochters. Ik heb 9 jaar met 

veel plezier in Eerbeek gewerkt, veelal in de middenbouw. Omdat ik toe was aan een 

nieuwe uitdaging, heb ik de overstap gemaakt. Naast het werken op de St. Bernardus werk 

ik twee dagen op de Gerardus Majella in Vaassen.  

Ik heb zin in om er samen met juf Tessa een leerzaam en gezellig halfjaar van te maken. 

Mocht u willen kennismaken met mij of vragen hebben, loop dan gerust even binnen.  

Vriendelijke groet, Kim Zandkuijl 
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Uitgesteld zomerfeest 
Helaas ging het zomerfeest voor de zomervakantie niet door wegens slechte 

weersvoorspellingen. Zoals u wellicht heeft gezien is deze verplaatst naar vrijdag 9 

september a.s. Bijkomend voordeel is dat we zo fijn samen het schooljaar feestelijk 

kunnen openen.  

Vanaf het middaguur bent u als ouders van harte uitgenodigd om dit samen met 

ons te vieren. Het thema dit jaar is: Samen zijn in nazomerse sferen. Het zou leuk 

zijn als iedereen (na)zomers gekleed naar school komt.   

Programma vrijdag 9 september:   

• 8.30-10:25 uur    : Start met de juf in de eigen klas.  

• 10:30 uur             : Openingsviering op het plein.   

• 12.00-12.45 uur  : Picknick met eigen gezin op het plein.   

• 13.00-14.00 uur  : Speurtocht rondom de school.   

• 14.00-15.00 uur  : Samen zijn op het plein.   

Picknick met eigen gezin op het plein   
U bent om 12.00 uur welkom op school en haalt dan uw kind(eren) op uit de klas. 

Samen zoekt u een plekje op het schoolplein om met uw eigen gezin een zelf 

meegebrachte lunch te nuttigen. Denkt u ook aan het meenemen van een 

picknickkleed? Misschien een leuk idee om gezelschapsspelletjes mee te nemen. 

Indien u als ouder beide niet aanwezig kunnen zijn, mag opa/oma u vervangen.   

Speurtocht rondom de school  
Samen met het gezin gaat u rondom school op zoek naar verstopte letters. U krijgt 

een plattegrond mee met een invulblad, zodat u weet binnen welk gebied de letters 

te vinden zijn.   

Samen zijn op het plein  
Wij nodigen u van harte uit voor een klein hapje en drankje op het plein. In de 

ochtend is uw kind druk geweest met het knutselen van iets moois, dit kunt u bij de 

kraam van uw groep voor een klein bedrag kopen. Het geld kunnen wij goed 

gebruiken voor een nieuw speeltoestel.   

Namens de zomerfeestcommissie,  

Marlous, juf Tessa en juf Sylvana 

 



 

 

 

Leesconsulent 
Beste ouders/verzorgers, 

Mijn naam is Anne Nyst. 

Ik werk bij de Bibliotheek Noord-Veluwe en ik ben leesconsulent op school. In 

overleg met het schoolteam zorg ik voor een collectie mooie lees- en informatieve 

boeken. Ook laat ik kinderen door middel van leuke activiteiten kennismaken met 

verschillende soorten boeken. Samen zorgen school en bibliotheek dat kinderen met 

meer plezier lezen. 

Meer plezier in lezen heeft alleen maar voordelen! Kinderen leren taal steeds beter 

te begrijpen en kunnen daardoor makkelijker leren. Lezen vergroot de 

woordenschat en de taalvaardigheid zal toenemen. Het is ook belangrijk bij een 

goed gebruik van de computer. Daarna is het dan een kleine stap om beter te leren 

omgaan met internet, sociale media en games. Bovendien wordt door het lezen van 

boeken en verhalen over andere culturen de wereld groter. 

Is jouw kind door de Bibliotheek op School nieuwsgierig geworden naar de 

“gewone” bibliotheek? Kom boeken halen! Door meer (samen) te lezen wordt je 

kind beter in taal! Lid worden van de bibliotheek is voor kinderen tot 18 jaar gratis 

(neem wel een legitimatiebewijs mee). Je kunt de Bibliotheek Noord-Veluwe in Epe 

vinden in de Stationsstraat op nummer 16. 

Graag tot ziens! 

 Hartelijke groet, Anne Nyst, Leesconsulent de Bibliotheek Noord-Veluwe 

 

 

Weerbaarheidstraining 
In het najaar organiseert het CJG Epe i.s.m Heerde en Hattem weer een tweetal 

weerbaarheidstrainingen. In de bijlages staat de benodigde informatie zoals 

doelgroep, leeftijd en data. 

• De BOKS training vindt plaats in Hattem, er zijn nog slechts een paar plekjes 

beschikbaar. 

• Kick-Fit vindt plaats in Epe. 

Omdat we een centrale aanmeldlijst bijhouden over drie CJG’s heen, is het 

aanmelden via STIP Heerde. 

 

 

 

 


