
 

Hendriklaan 9, 3481 VR HARMELEN  t 0348 444000  i www.bsdenotenbalk.nl e directie@bsdenotenbalk.nl 

 

 

 
 

                  Nieuwsbrief 10                         26 juni 2019 

Pagina 1 

 

Wilt u een artikel inleveren voor de nieuwsbrief dan kan dit per mail. 
De uiterste inleverdatum voor de volgende nieuwsbrief is: 

 Maandag 9 september voor 09:00 uur 
 

Agenda:  
 
28-06-2019 
Studiedag groep 1 t/m 4 vrij 
01-07-2019 
Studiedag groep 1 t/m 4 vrij 
en maandbrief 9 
02-07-2019 t/m 04-07-2019 
Voorlopig adviesgesprekken 
02-07-2019 
Rapport groep 1 t/m 7 
10-07-2019 
Musical kleuters 
16-07-2019 
Musical groep 8 
17-07-2019 
Alles in één feest 
19-07-2019 
Kinderen om 12 uur vakantie 
22-07-2019 t/m 30-08-2019 
Zomervakantie 

Vanuit het team 
 
Kalender, vrije dagen en schooltijden 
 
Vanaf volgend schooljaar hebben alle kinderen dezelfde dag vrij. Geen onderscheid 
meer tussen onder- en bovenbouw. Dit was tot op heden het geval door de overgang 
naar het 5-gelijkendagenmodel. Vanaf volgend schooljaar hebben alle kinderen van 
groep 1 t/m 8, 940 lesuren per jaar.  
Na 2 jaar gelijke tijden zou dit met team en MR geëvalueerd worden. Wij hebben er 
samen voor gekozen om de eindtijden hetzelfde te houden, dus 14:15 uur. Dit 
betekent dat er in een schooljaar iets meer studiedagen zijn.  
 
Wij zijn bezig met de jaarplanning voor volgend schooljaar. Deze is de laatste 
schoolweek beschikbaar op social schools 
 
 
Groepsbezetting 2019-2020 
 
Wij hebben het plaatje voor het nieuwe schooljaar rond. In het overzicht ziet u een  
sterretje bij de naam van Betty staan in 1/2B. Dit heeft te maken met dat we op zoek 
zijn naar langdurige vervanging voor 1  dag i.v.m haar ziekte-/zorgverlof.  Verder  is er 
nog een vacature van 1 dag in groep 6. Deze week vinden er voor zowel de langdurige 
vervanging van Betty als de vacature in groep 6 sollicitatiegesprekken. 
 
 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2A Laura Laura Laura Laura Laura 

1/2B Sandra Sandra Betty* Sandra Sandra 

3 Yvette Yvette Yvette Betty Betty 

4 Marlene Marlene Marlene Marlene Marlene 

5 Imke Imke Brenda Imke Imke 

6 vacature Agnes Agnes Agnes Agnes 

7 Natascha Natascha Patricia Patricia Patricia 

8 Angela Angela Angela Angela Paul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom op school: 
 

- Lyam Keus 
- Jack Suister 
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Vakleerkracht gymnastiek  Martin van Wijk  maandag  

Intern begeleider   Hermien Baltes  dinsdag-woendag 

Remedial teacher  Brenda van Bussel  1½ dag per week 

Ondersteuning 1 t/m 6 Brenda van Bussel 1 ½ dag per week 

Ondersteuning 7 en 8 Tonny Goes ½ dag per week 

Plusklas  externe: Inez de Kreuk 30 x 1 ½ uur 

ICT                              Natascha de Kievit  2 uur per week  

muziek groep 1 t/m 4 docent van ‘t Klooster maandag 

Activiteiten coördinator  Angela Bakker  4 uur per week 

Conciërge  Fedor Vermeulen  maandag t/m vrijdag  

Locatiedirecteur  Tonny Goes  4 dagen in de week 

Meerscholendirecteur  Wilma Vissenberg  maandag-donderdag  

 
 
Afsluiting Jeelo 

 
Met de gehele school hebben we het Jeelo project: veilig helpen afgesloten. 
In het dagelijks leven gebeuren soms kleine of grotere ongelukken. Hoe kun je 
jezelf en anderen dan veilig helpen? Kinderen hebben aan elkaar laten zien wat 
ze tijdens dit project hebben geleerd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wie zijn er jarig: 
 
Juni: 
27  Eva van Breukelen   3 
27  Joey van Schaik   4 
29  Maud van Eck   8 
30  Annelyn v/d Arend   5 
30  Tess Nieuwkerk   2A 
 
Juli: 
01  Matteo Huiden   4 
03  Cas van Vliet    8 
03  Tijn van Vliet    8 
06  Maartje Dokter   5 
07  Fleur Thoonen   8 
08  Tygo Hamoen   3 
11  Maarten Middelweerd  7 
12  Guido Post     5 
14  Saar Bos    3 
20  Bodil Bakker    5 
20  Leonard Vlooswijk   8 
22  Boris Middelweerd   4 
27  Mika Jacobs    7 
28  Liv Ranke    7 
29  Vianne Meijer   6 
30  Roza Schriel    6 
30  Philip Strolenberg   8 
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De vakantiebieb is er weer! Nu geopend 
 
Lekker lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb-app neem je meer dan 50 e-books 
overal met je mee. Er is van alles wat: spanning, chicklit, literatuur en informatief. De 
VakantieBieb is vanaf 1 juni geopend voor kinderen en jongeren. Op 1 juli komen de e-
books voor volwassenen erbij. Alvast veel leesplezier! 
Meer over de VakantieBieb 
  
Waarom de vakantiebieb 
In juni, juli en augustus kunnen kinderen via de VakantieBieb-app e-books van de 
Bibliotheek op een tablet of smartphone lezen. Deze boeken blijven beschikbaar t/m 
31 augustus. Als kinderen regelmatig blijven lezen in de zomervakantie, vallen zij niet 
terug in leesniveau. Lezen in de zomer is daarom belangrijk en dat kan heel goed 
digitaal met de VakantieBieb-app van de Bibliotheek. 
  
De vakantiebieb is er ook voor ouders, opa’s en oma’s, de buren en voor u! 
Leerkrachten en directeuren. 
Volwassen leners kunnen vanaf 1 juli terecht in de VakantieBieb-app. Naast heel veel 
geweldige educatieve links (waar u nu al toegang tot heeft) is ook de vakantiebieb te 
vinden op: https://www.regiobibliotheekhetgroenehart.nl/speciaal-
voor/educatie.html 
  
Heel veel leesplezier! 
 
 
 

 
Vanuit de MR 
Afgelopen week stond er weer een vergadering van de MR gepland. Deze keer 
was er een volle agenda met daarop een aantal terugkerende en verplichte 
onderwerpen waarover de Medezeggenschapsraad instemmingsplicht heeft. 
Onder ander is gesproken over het schoolplan. In dit schoolplan staan de 
doelstellingen die de school zich voor het komende jaar stelt, op een 
overzichtelijke wijze gepresenteerd. Dit document vormt daarmee ook een 
basis voor thema’s die de MR het volgende schooljaar tijdens haar 
vergaderingen aan de orde zal hebben. Positieve ontwikkelingen ziet de MR op 
het meer projectmatig werken via het traject Jeelo. De geluiden zowel van de 
kinderen, leerkrachten als de ouders zijn positief. Ook stond de schoolgids op 
de agenda. Ieder jaar wordt deze geactualiseerd en op de website van de 
Notenbalk gezet. Ouders van nieuwe leerlingen krijgen deze documenten 
uitgereikt maar ook voor ouders waarvan de kinderen al enige tijd op school 
zitten, kan het geen kwaad om deze documenten bij het nieuwe schooljaar nog 
eens door te nemen. Op 8 juli heeft de MR haar laatste overleg van dit 
schooljaar. Mochten er nog vragen of thema’s zijn die u graag daar besproken 
ziet, laat het ons weten via mr@bsdenotenbalk.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief 
 

1x per maand komt de Nieuwsbrief 
uit. Als school staan wij niet stil dus 
er valt altijd het een en ander te 
melden. Wij proberen dit zo 
duidelijk mogelijk te doen. Heeft u 
aanvullingen, opmerkingen, een 
kritische noot… deze zijn van harte 
welkom. U kunt hiervoor terecht bij 
directie@bsdenotenbalk.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           

https://www.regiobibliotheekhetgroenehart.nl/bnl/vakantiebieb-2019.html
https://www.regiobibliotheekhetgroenehart.nl/speciaal-voor/educatie.html
https://www.regiobibliotheekhetgroenehart.nl/speciaal-voor/educatie.html
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Vanuit OR 
 
Alweer de laatste INFO van dit schooljaar. We kunnen terugkijken op een erg druk 
maar vooral geslaagd jaar. In meerdere opzichten, maar de kinderen staan natuurlijk 
altijd voorop. En ook dit jaar kunnen we vaststellen dat we hier onze doelen in elk 
geval bereikt hebben. Neemt niet weg dat we onze ambities houden en er ook zaken 
zijn waar we in mindere mate aan toe zijn gekomen. Zoals de beoogde thema-
avonden, die vooral uit kostenoverwegingen lastig realiseerbaar bleken. Dat is een 
aandachtspunt voor volgend schooljaar, waar we nu al mee aan de slag gaan. 
  
Voor nu en vanaf deze plaats wil ik in elk geval alle ouders die ons het afgelopen jaar 
ondersteund hebben heel hartelijk danken! Zonder jullie hulp redden we het niet, dat 
is en blijft enorm belangrijk. We hopen dat we ook volgend schooljaar weer een 
dankbaar beroep op jullie mogen doen. 
  
Tenslotte rest mij alleen nog om onze kinderen, hun ouders en verzorgers, hun 
begeleiders en niet in de laatste plaats het team van De Notenbalk alvast een hele 
fijne zomervakantie te wensen. Nog een paar weekjes en dan is het zo ver! Succes nog 
deze laatste loodjes en graag tot september! 
  
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van de Oudervereniging, 
Nils van Wees 
Voorzitter 
 

Bag2school kledingactie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opnieuw hebben wij een kledinginzamelingsactie via de organisatie Bag2School 
Nederland gehouden. De opbrengst van deze actie is €155,40 
 
Met de inkomsten kunnen wij allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten 
bekostigen zoals boeken voor de klassenbibliotheek, plantjes voor de schooltuin, 
handvaardigheidsmaterialen en spellen voor de groepen. 
 
De volgende kledingactie zal in het najaar van 2019 plaats vinden. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bag2School: 
Bag2School Nederland verzamelt 
kleding van scholen, instellingen en 
verenigingen en keert per kilo 
€0,30 uit. Bag2School wil de 
afvalberg niet nog hoger maken. 
Deze manier van werken is voor u 
een mooie manier om van 
ongebruikte kleding af te komen. 
Bag2School Nederland heeft sinds 
de start in 2006 al meer dan 1,5 
miljoen euro uitgekeerd! 

 
Opbrengsten B2S: 
- Juni 2019  €155,40 
- December 2018  €262,20 
- Mei 2018  €176,10 
- Oktober 2017  €222,00 
- Juni 2017  €381,00 
 
 


