
 
 

Het info Uiltje  
 

oktober 2017 
Belangrijke data: 

- 4 oktober juf Agnes is vandaag jarig 

- 5 oktober  Stakingsdag. Wij sluiten onze deuren! 

- 10 oktober Theaterworkshop ‘Max en de maximonsters’ voor  

groep 2 

- 10 oktober Afsluiting instrumentenlessen groep 5 

- 11 oktober Schoolvoetbaltoernooi voor groep 7/8 

- 13 oktober Afsluiting kinderboekenweek met 

groepenshow groep 7/8. Aanvang 14:15 uur 

- 16 oktober Studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij 
- 20 oktober   ANWB fietsverlichtingscontrole voor groep 5  

t/m 8. Neem je fiets mee naar school! 

- 23 t/m 27 oktober Herfstvakantie 

- 31 oktober Juf Jannie is vandaag jarig 

- 1 november  Luizencontrole 

- 10 november Nationaal schoolontbijt en sponsorloop (informatie volgt) 

 

 

Vanuit de directie 
De eerste paar weken van het schooljaar zitten er weer op, zo ook onze eerste ouderavond en 

de mooie onderwijscarrière van juf Wil in onze school.  

Tijdens de ouderavond op 26 september heeft u kunnen zien, horen 

en ervaren wat er dit schooljaar zoal op school en in de klas van uw 

kind gaat plaatsvinden en veranderen. Op de studiedag van maandag 

16 oktober worden wij als team ondergedompeld in de wereld van de 

kindgesprekken en het eigenaarschap van kinderen. Tijdens de 

startgesprekken van 13 t/m 16 november zal het een en ander 

wellicht wat duidelijker worden. 

Afgelopen donderdag hebben wij afscheid genomen van juf Wil. 

Terwijl juf Wil in de kar achter op de trekker het schoolplein op 

kwam rijden, werd zij door alle kinderen toegezongen. Na bijna 30 

jaar met veel plezier op onze school te hebben gewerkt, kan zij nu 

gaan genieten van haar welverdiende pensioen. Lieve juf Wil, wij zullen jouw lieve en 

enthousiaste betrokkenheid missen! 

 

 

 

 



 
 

 

Oudercommunicatieapp ‘Social schools’ binnenkort van start 
Om de communicatie naar ouders toe nog gemakkelijk, sneller en eenvoudiger te maken, 

starten wij in oktober in een aantal groepen met een pilot via de 

app ‘social schools’.  

U als ouders wordt gemakkelijk en snel over opkomende 

evenementen en nieuwtjes geïnformeerd. Via de app kunt u zich 

o.a. eenvoudig intekenen voor excursies en hulp bij activiteiten. 

Ook kunt u zich aanmelden en inschrijven voor oudergesprekken 

met de gesprekken planner. Alles omtrent communicatie op 

school- en groepsniveau wordt geregeld in de Social Community. 

Dit alles vind natuurlijk plaats in een beveiligde afgesloten 

omgeving, waar alleen ouders van de school in kunnen. 

U ontvangt binnenkort mee informatie over het activeren van de 

app. 

 

 

Schoolgids 2017/2018 
De nieuwe schoolgids is klaar. U kunt deze vanaf onze website bekijken en eventueel 

downloaden. 

 

Stagiaires in de school 
Wij als team vinden het erg belangrijk om toekomstige leerkrachten en onderwijsassistenten 

binnen onze school te begeleiden. Een goede begeleiding en fijne werkplek dragen bij aan een 

positieve ontwikkeling van deze groep stagiaires. Hieronder volgt een overzicht van de 

aanwezige stagiaires op school. Heeft u al met hen kennis gemaakt? Zij stellen zich hieronder 

aan u voor 

- Romy Wagteveld, stage onderwijsassistente in groep 1 op dinsdag, donderdag en 

vrijdag 

- Inge Hulst, stage onderwijsassistente in groep 2 op maandag en dinsdag 

- Mariyenka Fuchten, stage leerkracht groep 3 op dinsdag 

- Dahabo Arouch, stage onderwijsassistente groep 2 en groep 4 op woendag, donderdag 

en vrijdag 

- Marije de Roon, stage leerkracht groep 6 op maandag (geregeld een stageweek) 
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Romy 

Hallo ouders van groep 1, 

  

Graag wil ik mezelf hierbij even voorstellen. 

Ik ben Romy Wagteveld en ben 17 jaar oud. 

Ik woon in IJsselmuiden samen met mijn ouders, mijn 2 broertjes 

en 1 zusje. In mijn vrije tijd werk ik bij de kruidvat in Kampen. Ook 

pas ik vaak op mijn nichtjes, ik vind het erg leuk om met kinderen 

bezig te zijn. 

Mijn stage dagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag. Ik loop hier 

stage tot de kerstvakantie.  

Ik doe op dit moment de opleiding helpende zorg en 

welzijn/facilitaire dienstverlening niveau 2. Hierna hoop ik de 

opleiding onderwijsassistent te gaan doen en de pabo. Ik wil graag 

mijn beroep hiervan maken en ben blij dat ik hier op school ervaring 

mag opdoen. 

 

Inge 

Mag ik me even voorstellen, …  

Mijn naam is Inge Hannink en ik doe de opleiding onderwijsassistent. 

 

Na 10 jaar een eigen bedrijf en eigen schip te hebben gehad in de bruine vloot en het 

drijvende caféterras op de IJssel, (Na de verkoop hiervan) ben ik 6 jaar huismoeder geweest, 

nu heb ik het roer omgegooid en ben een studie onderwijsassistent gestart. 

De meesten zullen mij kennen als moeder van Donna (groep 8) en Nora (groep 2). 

En natuurlijk als juf van groep 1 vorig jaar. 

Het hele jaar loop ik stage in groep  2. De maandag en dinsdag. 

 

Inmiddels is het schooljaar alweer een paar weken bezig en geniet ik volop van de stage. 

Heel mooi om te zien hoe de kinderen zich ontwikkelen in die paar weken dat we al naar school 

zijn. En goed om te zien hoe de kinderen gegroeid zijn in een jaar tijd. 

 

Verder hou ik heel erg van lezen, zeilen en skiën.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mariyenka 
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Dahabo 

Hallo! 

Mijn naam is Dahabo Arouch. Ik ben 18 jaar en ik woon in 

IJsselmuiden. Ik doe de opleiding onderwijsassistent op het 

ROC Menso Alting. Ik zit nu in mijn derde jaar, dit is ook mijn 

laatste jaar van de opleiding. 

Als ik klaar ben met de opleiding onderwijsassistent wil ik graag 

door naar de PABO. 

  

Ik loop op de woensdag en donderdag stage in groep 2. Vrijdag loop ik stage in groep 4. Ik 

hoop er een erg leuk en leerzaam jaar van te maken! 

 

Marije 
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Hallo allemaal! 

Ik ben Marije de Roon en ik kom uit IJsselmuiden. 

Toen ik zelf naar de basisschool ging, leek juf worden me 

geweldig, en dat is altijd zo gebleven. 

Daarom ben ik dit jaar aan de PABO begonnen. 

Dit betekent dat dit mijn eerste stage is. 

Ik loop het komende halfjaar mee in groep zes, 

een gezellige groep heb ik al gemerkt! 

Ik hoop de komende tijd veel ervaring op te doen en 

veel plezier te hebben met de kinderen! 

  

 

 

 

 

Buitenschoolse activiteiten 
Voorstellen Combinatiefunctionaris IJsselmuiden 

Beste ouders/verzorgers,  

Vanaf januari 2017 ben ik, Esther Voet, de combinatiefunctionaris 

van IJsselmuiden. Veel ouders en kinderen kennen mij 

waarschijnlijk al wel, maar graag wil ik mijn werkzaamheden in 

IJsselmuiden nogmaals uitleggen.   

Een combinatiefunctionaris verzorgt gymlessen op basisscholen en 

organiseert buitenschoolse activiteiten voor alle kinderen in 

IJsselmuiden.   

De activiteiten die ik zal organiseren zijn heel divers. Zowel 

sportieve, maar ook creatieve activiteiten. Dit kan een meer wekelijkse cursus/clinic zijn, 

maar ook eenmalige workshops. Deze activiteiten zijn ter kennismaking van een (onbekende) 

sport, maar ze zijn er ook puur voor het plezier van de kinderen. Inschrijven gaat altijd 

digitaal via www.sportpas.nl/kampen, of via de Sportpas-app op uw telefoon. Op Sportpas 

maakt u eenmalig een account aan voor uw kind(eren) en kunt u hem/haar altijd inschrijven 

voor de activiteiten die geschikt zijn voor zijn/haar leeftijdscategorie. Nog geen account? 

Klik hier (https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/deelnemers/aanmelden) om 

hem aan te maken. Heeft u meerdere kinderen? U kunt met hetzelfde emailadres meerdere 

accounts aanmaken, alleen een ander wachtwoord gebruiken is voldoende.   

Voor vragen over de buitenschoolse activiteiten kunt u mij altijd mailen: 

cf.ijsselmuiden@hotmail.com   

Neemt u ook eens een kijkje op mijn facebookpagina: 

https://www.facebook.com/CF.IJsselmuiden/ 
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Aanbod CJG/GGD 

  
Maandag           2 oktober  19.30-21.00 uur  “Seksualiteit hoe zit het daar nou mee?” (Vera Doorten) 

Informatieve en interactieve avond over: Wat is op welke leeftijd normaal 

(seksuele ontwikkeling), trends op het gebied van seksualiteit en 
mediawijsheid. 

Locatie GGD, Wederiklaan 56 Kampen. 

  

  

Dinsdag  3 oktober 19.30-21.00 uur  “ Luisteren naar kinderen ” (Annelies Kneepkens en Mirjam 

Menninga) 

Wat wil mijn kind nou eigenlijk zeggen of vertellen? Soms een hele uitdaging 
voor ouders om daar achter te komen en er op een goede manier op in te 
gaan.  Deze avond is een interactieve en leerzame avond voor ouders van 
kinderen van 0-12 jaar . 

    Locatie: CJG/GGD, Wederiklaan 56, Kampen 

  

  

Woensdag  4 oktober 10.00-15.00 uur  Activiteiten voor jong en oud in de binnenstad (Elles 
Spijkerman  en 

  Wendy Leeuwenkuyl) 

Leuke spelletjes voor kinderen . Daarnaast verzamelen we inspirerende 
verhalen en tips  hoe je  het roer in je gezin om kunt gooien en nieuwe 

energie op kunt doen.  Van hun ervaringen krijg je zin om je eigen plan B te 
bedenken. Zodat die zolder eindelijk leeg raakt of 
het aan tafel weer wat gezelliger wordt. Wat jouw hindernis ook is: ga aan 
de slag! Misschien omdat het moet. Maar vooral omdat het kan. 

       Locatie:  Binnenstad Kampen 

  

  

  4 oktober 19:00-20.30 uur  “Leeftijdsadequaat gepraat”( Elles Spijkerman en Marinda 

v/d Leest) 
Ik ben het niet eens met hoe mijn partner ons kind corrigeert. We gaan 
scheiden, maar wat vertellen we aan de kinderen? Ze zijn nog zo jong! 
Welke informatie is passend bij de leeftijd van mijn kind? Thema’s als 
echtscheiding, problemen binnen het gezin en het bespreken van de opvoeding 
in het bijzijn van je kind komen deze avond aan de orde. Deze avond is 
bedoeld voor alle ouders met kinderen van 0 tot 18 jaar. 
Locatie:  CJG/GGD , Wederiklaan 56, Kampen 

 

  

Donderdag  5 oktober 19.00-20.30 uur  “Puberbrein” (Evelien van Bruggen en Marinda v/d Leest) 
  Wat gaat er om in het hoofd van mijn puber? 
Hoe kan ik beter aansluiten    bij de belevingswereld van mijn puber 
en wat kan ik als ouder doen om goed  contact te houden 
met mijn kind. Een informatieve en interactieve avond voor 
ouders met kinderen in de puberleeftijd. 
      Locatie: CJG/GGD , Wederiklaan 56, Kampen 
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Hieperdepiep hoera! Gefeliciteerd met je verjaardag! 
Wij zijn jarig in oktober: 
1 oktober  Yara Baker  groep 2  

7 oktober  Julia Riezebos  groep 6  

9 oktober  Liv Prins  groep 2  

10 oktober  Landon Veneboer  groep 4  

12 oktober  Jamie Vloedgraven  groep 4  

15 oktober  Indy Keijzer  groep 2  

15 oktober  Zakeriye Sheeq  groep 2  

23 oktober  Ilse Nora Bliek  groep 8  

23 oktober  Kimberly Wilderdijk groep 5  

24 oktober  Chiel Mondria  groep 8  

24 oktober  Claudia Rigterink  groep 7  

25 oktober  Lucas Kedde  groep 6 

 

Welkom bij ons op school 
Yara Baker is in september nieuw bij ons op school in 

groep 2  gekomen. Heel veel plezier en een fijne tijd op 

OBS Wonderwijs: 
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