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Formatie
Meester Damiano (groep 1/2) heeft een andere baan gevonden. Hij zal tot de
voorjaarsvakantie bij ons werken. We wensen hem heel veel succes met zijn nieuwe
uitdaging en we bedanken hem voor alles wat hij voor onze school gedaan heeft.
Onze tijdelijke Intern Begeleider (IB-er) juf Angela heeft inmiddels een nieuwe klus op zich
genomen bij een andere school van Opspoor. Ook haar willen we hartelijk bedanken voor
haar inzet. Juf Angela zal nog bij enkele lopende zaken betrokken blijven.
Juf Shannon is weer begonnen na haar zwangerschapsverlof. De IB-taken heeft zij inmiddels
overgenomen van juf Angela. Juf Shannon werkt van maandag tot en met donderdag. We
vinden het fijn om haar weer in ons midden te hebben.

Inloopspreekuur Schoolmaatschappelijk Werker
De schoolmaatschappelijk werker Maureen van Rijn is er voor verschillende vragen voor
ouders en leerkrachten. Verderop stelt zij zich aan u voor. De spreekuren zijn:
op de maandagen 3 februari, 16 maart, 11 mei en 22 juni is zij op school van 8.30 tot 9.30,
op de dinsdagen 25 februari, 7 april en 2 juni is ze op school van 14.00 tot 15.00 uur.
Zij zit in het kantoortje van voorheen meester Ezra, nu juf Christine.
U kunt Maureen bereiken via 06-50672889 of per e-mailadres: maureen.v.rijn@spirit.nl
Spurd Weidevenne

Spurd wil de onderwijsstaking gebruiken om de kinderen
van Weidevenne in beweging te krijgen. Daarom
organiseren zij (weer) het Pop-Up Sportspektakel. Géén
twee dagen, maar alleen op vrijdag 31 januari.
KANTOOR SPURD:
Purmersteenweg 42
1441 DM PURMEREND
Telefoon: (0299) 418 100
www.spurd.nl
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Letterfeest in de groepen 3
In de groepen 3 hebben de kinderen alle letters geleerd. Dat was reden voor een feestje. De
leerkrachten hadden een speurtocht door de hele school uitgezet. Nadat alle kinderen de
speurtocht met goed gevolg hadden afgelegd, werden de letterdiploma’s uitgereikt onder het
genot van een hapje en een drankje.
Make some noise!
De kinderen van de groepen 3 t/m 6 werken aan het thema “Make some noise”. Ze leren
verschillende muziekinstrumenten kennen en ze hebben zelf ook al muziekinstrumenten
gemaakt. Kinderen zijn bezig om een quiz voor ouders voor te bereiden op een 21ste eeuwse
manier.
Waku Waku
In de groepen 7 en 8 wordt gewerkt aan het thema ‘Waku Waku’. Er wordt geleerd dat er op
de werelddelen verschillende soorten dieren leven. De kinderen hebben al dieren getekend
en geschilderd en de resultaten kunt u in en rondom de groep bezichtigen.
De kinderen zijn met het openbaar vervoer naar Artis geweest en daar waren ze heel
enthousiast over.
Voorstellen Maureen van Rijn
Beste ouders, verzorgers, leerlingen en leraren,
Met veel enthousiasme werk ik op diverse scholen als School
Maatschappelijk Werker, waar onder andere ook bij jullie op De
Koempoelan. Verschillende van jullie hebben met mij
kennisgemaakt. Bedankt voor het vertrouwen!
Graag stel ik mij, Maureen van Rijn, nogmaals aan jullie voor aangezien jullie ook dit jaar
weer terecht kunnen bij mij voor verschillende vragen.
Ik woon samen met mijn vriend en wij zijn de trotse ouders van twee meiden van inmiddels
18 en 20 jaar oud.
Ik vind het belangrijk dat de school een plek is, waar ieder kind zich goed en op een fijne
manier kan ontwikkelen tot een zelfstandig persoon met haar of zijn eigen eigenheid en
talenten hierin. Dat kan voor elk kind anders zijn.
Soms zijn er fases dat het even (of langer) niet lekker loopt en heeft het kind of gezin
kortdurende hulp nodig. Daarin kan ik als schoolmaatschappelijk werker eventueel
ondersteuning in bieden. Door middel van gesprekken, geven van tips kan men weer op
eigen krachten verder.
Tevens kan ik eventueel samen met u mee kijken als er meer nodig is in vorm van
hulpverlening in de regio. U behoudt hierin zelf de regie. Het gaat ten slotte om uw kind.
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Ik zoek graag de samenwerking met u en de leerkrachten op om de kinderen zo goed
mogelijk te helpen. Dit vind ik zelf het mooiste vertrekpunt, omdat jullie kind veel uren op
school door brengt en samenwerken het meest effectief is wanneer je bijvoorbeeld bepaalde
vaardigheden bij kinderen wilt versterken.
Als u een vraag heeft of een ‘zorg’ wilt delen, dan ben ik bereikbaar per onderstaand email
adres en telefoonnummer. Ik kan op school en thuis bij u afspreken.
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdagmiddag en donderdag.
U kunt tijdens het inloopspreekuur zonder afspraak bij mij binnen lopen. Een vrijblijvend
gesprek kan ook altijd ter kennismaking om te voelen of het voor u past.
Wie weet tot ziens,
Maureen
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