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UIT DE DIRECTIEKAMER:
Beste ouders/verzorgers,
Zoals reeds aangekondigd door Wim van Dun in
de vorige nieuwsbrief zal de informatie vanuit de
directiekamer dit keer vanuit mijn pen komen.
In de nieuwsbrief van januari heb
ik me al aan u voorgesteld. Voor
de nieuwe ouders zal ik nog even
kort wat over mezelf vertellen. Ik
ben Ilona van Steen, 41 jaar. Ik ben
getrouwd met Rudy en moeder
van Ties (6 jaar) en Fiene (4 jaar).
Ik heb de afgelopen 10 jaar op KBS
Sinte Maerte gewerkt, waarvan 8
jaar als teamcoördinator van de
bovenbouw,
plusklasleerkracht,
en had daarnaast ook lesgevende
taken in de bovenbouw. Per 1 mei
2019 ben ik helemaal overgestapt
naar Kbs Effen. In januari vertelde
ik u dat ik op maandagen het team
van Kbs Effen zou gaan begeleiden
bij het opzetten en uitvoeren van
de onderwijskundige visie. Zoals u
mogelijk heeft gemerkt of gehoord
heeft is het in de personele
aansturing van de school onrustig
geweest het afgelopen schooljaar.
Paul Kerkhofs is per 1 december
directeur van Het Kasteel geworden.
Zijn directeurschap is overgenomen
door Wim van Dun. Daarnaast zijn
de schoolbrede aansturingstaken
die juf Sira Vissers uitvoerde,
vanwege haar afwezigheid wegens
ziekte, voor een groot deel bij het
team terecht gekomen.

te kiezen. Gelukkig kan ik u nu ook
melden dat juf Sira weer steeds
vaker aanwezig en actief is binnen
de school.

Het team heeft het afgelopen jaar
kei- en keihard gewerkt om met
elkaar, met jullie als ouders en
met de kinderen het fijne klimaat
op school te behouden en heeft
zich uiteraard ook gericht op het
behoud van goed onderwijs in de
verschillende leerjaren. Daarnaast
is ook nog veel van hen gevraagd
in organisatorische taken. U zult
begrijpen dat zo’n situatie op de
lange termijn niet wenselijk en
behoorlijk belastend is. Vandaar
dat ik vanaf 1 mei gevraagd ben de
schoolbrede taken op te pakken en
met het team de stand van zaken in
kaart te brengen en de speerpunten

En naast al het werk op de
achtergrond, gebeurt er natuurlijk
ook heel veel in de groepen. Er
zijn de afgelopen weken veel
uitstapjes geweest! Buitendagen,
het bezoek aan het Muziekhuis van
Jan van Rijckevorsel, het praktisch
verkeersexamen voor de groepen 7
en 8.

Op dit moment zijn we als team
druk bezig met een goede afronding
van dit schooljaar en zijn we met
elkaar in gesprek over hoe we het
onderwijs op Effen het komende
schooljaar zo stabiel mogelijk
kunnen inrichten.
Ik had u graag al meer willen
vertellen over de ontwikkelingen en
vooruitzichten op het unitonderwijs
en de hierbij behorende onderwijskundige vernieuwingen. Echter
is dat op dit moment nog niet in
die mate in ontwikkeling dat dit al
kan. De klankbordgroep van ouders,
die in november is opgericht na
een informatieavond, wil ik dan ook
vragen nog even geduld te hebben
en de betrokkenheid vast te houden.
De komende weken ga ik me
richten op het terugbrengen van de
rust in de organisatie en per nieuw
schooljaar gaan we ons met elkaar
weer richten op het onderwijs van
de toekomst. Ik kom hier dan zeker
bij u op terug.

Maar als ik rondloop in de school
zie ik ook daar prachtige dingen.
Unit 1 die aan het werk is rond het
thema ‘Kikker’, waarbij gefilosofeerd,
geknutseld, gepraat en gewerkt
wordt. Unit 2 staat in het teken van
het ziekenhuis en heeft afgelopen
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Laatste schooldag:
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dinsdag een bezoek gekregen
van een heuse ambulance. In
unit 3 wordt gewerkt aan een
eigengemaakt ganzenbord met als
thema West-Nederland en in unit 4
verschijnt langzaam het decor van
de musical ‘Gewoon super’.
Ik voel mezelf enorm bevoorrecht
dat ik op deze fijne school mag
werken en richt me graag met het
team op de toekomst! De komende
tijd hoop ik met veel ouders kennis
te maken.
Mocht u vragen of opmerkingen
hebben, op maandag, dinsdag en
donderdag ben ik aanwezig op
school!
Met vriendelijke groet,
Ilona van Steen

AFSCHEID
JUF NICOLE KERK
Vanaf 1 december heeft juf Nicole
Kerk veel van de IB-taken van juf
Sira overgenomen. Dit heeft ze
met een enorme professionaliteit
en betrokkenheid gedaan. Helaas
laat de gezondheid van juf Nicole
het niet toe dit tot het eind van
het schooljaar te continueren en
hebben we sneller dan we hadden
gehoopt weer afscheid van haar
moeten nemen. Juf Sira en juf Ilona
pakken op dit moment de IB-taken
op.

OUDERHULP
Regelmatig wordt er vanuit de
groepsouders een beroep gedaan
op de inzet van u als ouder. Deze
inzet wordt door de school enorm
gewaardeerd, maar is daarnaast
ook noodzakelijk om excursies en
activiteiten te kunnen organiseren.
We merken dat het niet altijd
meevalt (voldoende) ouders te
vinden die kunnen en willen
ondersteunen. Mocht het zo zijn
dat we onvoldoende begeleiding
kunnen vinden voor een activiteit
dan zou het zo kunnen zijn dat we
deze moeten annuleren. Uiteraard
hopen we dat dat niet nodig
is. Als alle ouders een keertje
ondersteunen, komen we een
heel eind en daarnaast is het ook
nog eens heel leuk om de school/
het onderwijs op zo’n moment in
werking te zien. We rekenen dus
graag op u!

De leerlingenraad van onze school
organiseert een disco voor alle
kinderen van de school.
Deze zal plaatsvinden op donderdag
27 juni. De disco is voor iedereen
vanaf 18.30 uur. Voor de leerlingen
van groep 1 t/m 4 is de disco tot
19.15 uur. Groep 5 t/m 8 mag blijven
tot 20.00 uur. Als ze eerder naar huis
willen, kan dat, maar alleen tijdens
het moment dat groep 1 t/m 4 naar
huis moet, dus om 19.15 uur.
De officiële uitnodiging voor de
disco volgt nog.

Wilt u ook dat uw kind snel en goed
leert typen? Ook in het volgende
schooljaar is het weer mogelijk
dat uw kind op zijn/haar eigen
school onze cursus kan volgen.
Kindertypecursus.nl
verzorgt
dan van oktober t/m maart een
interactieve typecursus meteen na
schooltijd. De kinderen leren dan in
8 lessen om met 10 vingers blind
te typen, in Word te werken en te
mailen. Kindertypecursus.nl neemt

uw kinderen op een speelse manier
mee over de wereld, waar ze eiland
voor eiland alle letters leren typen.
Wilt u alvast een kijkje nemen?
Ga naar onze website: www.
kindertypecursus.nl en klik op Gratis
proefles! Voor meer informatie kunt
u ons ook bellen: 076-5964931.
Aanmelden voor het volgende
schooljaar kan vanaf nu!
Met vriendelijke groeten
Kindertypecursus.nl

KLEDINGINZAMELING

In de afgelopen tijd hebben
wij altijd meegedaan aan het
inzamelen van kleding voor het
Leger des Heils Reshare. Deze
organisatie heeft laatst weer een
afweging gemaakt over de kosten
en baten in de laatste jaren. Tot
voor kort was de schoolinzameling
voor hen rendabel vanaf 150 kg per
ophaalmoment. Gezien de huidige
marktsituatie wordt er nu verlies
geleden op het inzamelen van
kleding/textiel via onze school. De
inzameling wordt dan ook gestopt.
Uiteraard blijft het Leger des Heils
wel inzamelen op andere locaties,
zodat ze de eigen noodhulp en
tweedehands kledingwinkels kunnen blijven bevoorraden.
Heel hartelijk dank voor de
inzameling de afgelopen jaren.

80 JARIG BESTAAN VAN BASISSCHOOL EFFEN.
Op donderdag 12 en vrijdag 13 september 2019 vieren we het 80-jarig bestaan van onze school.
We zijn achter de schermen ondertussen al druk bezig met de voorbereidingen van dit feest.
Maar de uitvoering lukt ons niet zonder uw hulp.
Wij zoeken ouders die op donderdagochtend,-middag en/of vrijdagochtend willen komen helpen.
Tijdens de leerreisgesprekken zullen er intekenlijsten zijn, waarop u kunt aangeven, wanneer u kunt/wilt komen
helpen.
Ook zijn we op zoek naar verschillende materialen en be-nodigdheden. Ook hier hebben we een lijst van gemaakt,
waarop u kunt aangeven waar u voor kunt zorgen.
In de volgende nieuwsbrief zullen we het feestprogramma in grote lijnen aan u bekend maken.

