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Nieuw schooljaar!
We zijn gestart met het schooljaar 2019-2020. We zijn blij dat we alle kinderen en hun ouders weer hebben
mogen verwelkomen. We wensen iedereen dan ook nogmaals een heel fijn schooljaar!
Net als vorig schooljaar proberen we o.a. via de website, de mail en de schoolapp informatie met u te delen.
Helaas heeft op het technische vlak de website en de schoolapp ons bij de start van het schooljaar wat in de
steek gelaten. We zijn op dit moment nog druk bezig om alles weer voor elkaar te krijgen, zodat u weer op
de vertrouwde manier berichten van ons kunt ontvangen.
Nieuwe locatiecoördinator
Deze week is interim-locatiecoördinator Johan Bisschop van start gegaan op onze school. Afgelopen week
hebben we u hierover al een bericht gestuurd. Hieronder stelt Johan zich kort aan u voor .
Even voorstellen…
Mijn naam is Johan Bisschop. 57 jaar geleden ben ik geboren onder de rook
van Hoogeveen. Vanaf deze week hoop ik de directeuren te ondersteunen en
waar nodig het team te helpen. In het onderwijs ben ik ruim 30 jaar
werkzaam. Eerst als leerkracht, daarna als directeur en nu als interim
onderwijsmens. Mijn vrouw en ik wonen nu in Wierden. Dat is vlak bij Almelo.
We hebben twee dochters van 23 en 25 jaar, die beiden het huis al verlaten
hebben. Een groot deel van mijn werkzaamheden zal met communicatie te
maken hebben.
Op “De Zwarm” in Geesbrug zal ik 1 dag taken uitvoeren. Op “De Woert” in
Oosterhesselen ben ik 2 dagen te zien. De exacte verdeling zal ik elke week
afstemmen met Jo en Ina. De kennismaking op beide scholen is prima
verlopen wat mij betreft. Daarom vertrouw ik op een goede samenwerking
met de leerkrachten, ouders en kinderen.
Aanvangstijden komend schooljaar
Voor de zomervakantie hebben we u hierover al bericht, maar nog even ter herinnering:
Vanaf het nieuwe schooljaar mogen de kinderen vanaf 8:20 uur en 12:50 uur worden gebracht, of zelf naar
school komen. De leerkrachten van groep 1/2 zijn dan in de klas, de leerkrachten van groep 3 t/m 8 zijn dan
buiten op het schoolplein.
Informatieavonden
Zoals ook in de schoolkalender is aangegeven wordt in week 38 voor alle groepen een informatieavond
gehouden. Uiteraard hopen we u allemaal op deze avonden te mogen begroeten.
Gymtijden
De pushberichten in de schoolapp werken nog niet optimaal, daarom vermelden we hieronder de actuele
gymtijden:
Maandagmiddag - groep 3, 5 en 6/7
Dinsdagochtend - groep 8
Woensdagochtend - groep 4
Donderdagochtend – groep 6/7
Donderdagmiddag – groep 3, 4, 5 en 8.
Agenda
Klik hier voor de volledige kalender op de website.

