
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deze week is Hannelore voor het laatst aan de slag als onderwijsassistente. Ze heeft deze functie 
tijdelijk ingevuld. We waren hier erg blij mee en bedanken Hannelore voor haar inzet! Na de 
herfstvakantie start Amanda Aangeenbrug. Verderop in deze nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor. 
Zij zal er elke dag zijn van 8.00- 14.30 uur.  
Bij de BSO zien we ook een nieuw gezicht: sinds 1 oktober is Marvis werkzaam bij de BSO. Ook zij 
stelt zich hieronder aan u voor.  
 

Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Amanda Aangeenbrug en ik ben 25 jaar. Samen met mijn 
vriend en mijn 2 konijnen woon ik in Hillegom. Mijn hobby’s zijn winkelen, koffie drinken met 
vriendinnen en op pad gaan met de camera. In 2013 heb ik mijn opleiding tot onderwijsassistent 
afgerond. Direct daarna ben ik begonnen met werken in de kinderopvang. Vanaf 28 oktober zullen 
jullie mij elke dag tegen komen op de Lente. Als jullie meer over mij willen weten ben ik altijd in 
voor een gesprekje. 
 
Hallo, ik ben Marvis Granger, 55  jaar jong en ik woon samen met Marco, ik heb een zoon van 29 
jaa en ik ben een trotse oma van 2 kleinzonen. 
Ik werk al 30 jaar met kinderen en ouders waarvan 10 jaar op een basisschool in Rotterdam. Ik 
beschik over een goed portie humor. Mijn hobbies zijn motor rijden, spelletjes spelen en films 
kijken. Mijn dag is geslaagd als ik een glimlach op iemands gezicht kan toveren. 
 

Woensdag is er een overleg tussen de bonden, ministerie en de PO-raad. Dit zou kunnen 
resulteren in een stakingsdag op 6 november. Dit is op dit moment nog onduidelijk, zodra we 
meer weten hoort u van ons. 
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 De schoolfotograaf komt dit schooljaar op 3 juni. 
 

Beste ouders,  
Graag nodigen we u, als lid van de ouderraad, weer van harte uit voor de algemene 
ledenvergadering onder het genot van een lekker kopje koffie of thee en een lekkere 
versnapering. Deze vergadering vindt plaats op donderdag 31 oktober om 20.00 u in de school.  
Tijdens deze avond zullen we u informeren over het financieel verslag van afgelopen jaar en 
tevens over de begroting voor het komende jaar. Tevens nemen we u mee in de 
activiteitenkalender van dit schooljaar en zullen we de eerstvolgende activiteiten meer 
concretiseren. (Sinterklaas en Kerst). 
Wilt u zich graag inzetten voor de school en de kinderen verblijden met leuke activiteiten? Kom 
ons dan ondersteunen! We zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste ouders die ons team komen 
versterken. Wilt u meer informatie over wat deze functie inhoudt? Maak dan een praatje met 
Monique, Lisette, Linda of mij of kom vrijblijvend eens een vergadering bezoeken. Alle hulp is 
welkom! 
 
Binnenkort ontvangt u een oproep voor de ouderbijdrage (€30,-) en de bijdrage voor het 
schoolreisje. (€25,- voor de groepen 1 t/m 4) Deze betalingen zullen dit jaar volgens een 
betaalverzoek verlopen. U ontvangt hier snel meer informatie over.  
Hopelijk tot ziens op 31 oktober! 
 
Hartelijke groet,  
 
Mandy van der Plas 
Voorzitter Ouderraad   
 
 

We gaan weer aan de slag met de schoolapp dus u kunt weer berichtjes uit de klassen verwachten. 
Mocht u de schoolapp nog niet hebben dan kunt u terecht bij meester Niels, hij is aanwezig op 
dinsdag en woensdag. 
 

Misschien heeft u al iets gezien en gehoord over onze thematische werkwijze. Tijdens deze 
koffieochtend laten we u wat beelden zien vanuit de verschillende groepen.  
Groep 1/2/3 werkt rondom het thema’eet smakelijk’ en heeft een pizzeria in de klas. Afgelopen 
vrijdag zijn de kinderen ook op bezoek geweest in een echte pizzeria waar ze al hun vragen konden 
stellen. 
Groep 4/5 leert over wonen in een dorp als Abbenes en ze onderzoeken wat ze hier misschien 
zouden willen veranderen.  
Groep 6/7/8 onderzoekt verschillende landen in Europa en maken een heus reisbureau waar u 
straks informatie kunt halen over uw favoriete vakantieland. Vindt u het leuk om er meer over te 



horen en te zien? Kom dan naar de volgende koffieochtend. We hebben deze gepland op 6 
november maar er is dan mogelijk een stakingsdag, dat zou betekenen dat we moeten uitwijken 
naar een andere datum. U hoort dit zo snel mogelijk. 

De herfstvakantie komt er aan, dat betekent dat het ook weer tijd is voor de kinderkunstdagen bij 
Pier K!  
Het thema deze vakantie is: 

Sport 
Er worden allerlei ‘sportieve’ workshops gegeven, zoals zweetbandjes vilten, medailles maken, een 
racegame op de iPad programmeren en we gaan ook letterlijk sportief bezig zijn met theater en 
streetdance.  
Doen jullie weer mee? 
Lunchen doen we met z’n allen bij Pier K. 
 
Pier K Hoofddorp     
22, 23 en 24 oktober 2019    
10:00-16:00 uur      
De kosten bedragen € 27,00 per dag (inclusief lunch) 
Of € 73,00 voor 3 dagen 
Kijk op www.pier-k.nl voor het volledige programma en om in te schrijven. 
 
Deze vakantie is Cine kid op woensdag 23 oktober in het Cultuurgebouw. Meteen na de 
workshops wordt de film Morten en de spinnenkoningin gedraaid in de Podiumzaal in Pier K. 
Deelnemers van de kinderkunstdagen krijgen 50% korting voor deze film en betalen nog maar € 
2,50. Filmkaartjes zijn te reserveren op de website van het cultuurgebouw: 
https://www.hetcultuurgebouw.nl/agenda/cinekid-on-tour/” 
Voor vragen, neem contact op met de Informatiebalie via  
023 5669565  
Of via info@Pier-k.nl 

 

…
 Het reisbureau op 7 november open gaat….meer informatie volgt na de 

herfstvakantie 
 Er een echte stewardess op school is geweest waar we al onze vragen over reizen 

konden stellen 
 juf Romy met haar groep naar de pizzeria is geweest; de kinderen heel veel hebben 

gevraagd, gezien en ook mochten proeven 
 De kinderen samen met juf Romy echte pizza’s gaat bakken voor de ouders 
 De kinderen van groep 5 vandaag in het kader van rekenen vla-flips hebben gemaakt, 

die ze vervolgens uitdeelden aan de juffen.  
 
Hartelijke groet, Ellen Zonneveld  


