
NIEUWSBRIEF

INTRO
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van
schooljaar 2022/2023.
Aanstaande maandag, 5 september, is het
zover, de school opent haar deuren weer!
Voor velen is het goed dat er weer een beetje
ritme in het leven gaat komen. De
leerkrachten hebben de voorbereidingen al
gedaan. De klassen zijn klaar, de spullen liggen
te wachten en we willen iedereen weer met
open armen ontvangen. Een nieuw schooljaar
is ook altijd weer een beetje spannend, maar
we gaan er met elkaar een fijn en bruisend
schooljaar van maken!

PERSONEEL
Zoals u weet zijn er best wat wisselingen geweest
onder het personeel van de Louise de Coligny. We
zijn blij te kunnen melden dat het ons gelukt is om
voor elke groep een goede leerkracht te vinden.
Juf Mariska van groep 1/2B is nog niet volledig
hersteld van een Corona besmetting. Zij zal de
komende periode op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag tot 13:00 uur werken. Op de
middagen, met uitzondering van de vrijdag,
neemt juf Johanneke de groep over. Op
vrijdagmiddag zullen juf Barbara en meester Tom
voor de groep staan. Op woensdag, de vrije dag
van juf Mariska, vindt u nog een bekend gezicht:
juf Anita.
Voor groep 7 ziet u dit jaar een nieuw gezicht,
meester Erik zal van maandag t/m vrijdag
lesgeven.
U bent maandag van harte welkom om even de
school binnen te lopen en kennis te maken met de
leerkracht van uw kind(eren). Dit kan natuurlijk
ook tijdens de startgesprekken.

Verderop in deze nieuwsbrief zullen de nieuwe

leerkrachten zich aan u voorstellen.

SPEERPUNTEN 2022/2023
We starten het schooljaar 2022 - 2023 met hoge
verwachtingen, van onszelf en van onze
leerlingen. We gaan weer veel beleven, ontdekken
en leren, waarbij we streven naar een positief
leer- en leefklimaat. Naast het programma dat we
met de leerlingen gaan afwerken, zijn er ook weer
specifieke doelen, die we als school het komende
jaar willen bereiken. De belangrijkste thema’s
voor dit schooljaar zijn:

- De uitstraling en de aankleding van de school
verbeteren;
- Onderzoeken waarmee het portfolio nog
aangevuld kan worden, zodat ouders een nog
beter beeld krijgen van de ontwikkeling en het
welzijn van hun kind(eren);
- Het groepsdoorbrekend werken uitbreiden;
- Het vergroten van de  zelfstandigheid en
zelfverantwoordelijkheid van leerlingen.

In de startvergadering van vanmorgen kwamen
deze thema’s uiteraard terug en hebben we
gekeken hoe we deze speerpunten verder vorm
kunnen geven binnen de school.

SCHOOLREISJE
Unit 1
Woensdag 28 september gaan wij op schoolreis
naar Spelerij Vierlinden in Goes. We vertrekken
om 08:30 uur met de bus vanaf school en zijn om
12:30 uur weer terug.
De kosten bedragen € 17,50 per kind, waarvoor u
binnenkort een betaalverzoek krijgt.



De kinderen ontvangen tegen die tijd een eigen
uitnodiging voor deze gezellige dag.

Unit 2 en 3
Vrijdag 30 september gaan de groepen 4 tm 7 op
schoolreis naar Bobbejaanland! We verzamelen
om 7:45 uur in de klas, om 08:00 uur vertrekken
de bussen en om 18:30 uur zijn we weer terug.
Kinderen mogen maximaal 7 euro aan zakgeld
meenemen.
Tussen de middag krijgen de kinderen een frietje.
De kinderen nemen zelf voldoende drinken (geen
prik) mee en eventueel een broodje voor de
terugweg.
De kosten voor het schoolreisje zijn € 41,50 per
kind, hiervoor krijgt u binnenkort ook een
betaalverzoek.

STARTGESPREKKEN
In de week van 19 t/m 23 september staan de
startgesprekken gepland. Dit gesprek vindt plaats
op school en uw zoon of dochter mag bij dit
gesprek aanwezig zijn. Zeker in unit 2 en 3 is dit
zeer aan te raden. Het gesprek is om kennis te
maken en elkaar goed te leren kennen bij de start
van het schooljaar. U kunt hier ook al uw vragen
of zorgen kwijt.
U kunt hier voor een week van tevoren een
afspraak maken via Parro.

PRIVACY VOORKEUREN
Ieder jaar vragen we u om de privacy-instellingen
te bekijken en eventueel aan te passen. Dit kunt u
handig doen in Parro. We willen u vragen om dit
z.s.m. te doen. Parro is gekoppeld aan ons
administratiesysteem, zodat het ook voor de
school zichtbaar is wat u hebt aangegeven.

Hoe werkt het? Ieder schooljaar heeft de school
toestemming nodig om beeldmateriaal te delen.
Uw voorkeuren kunt u aangeven via de Parro-app
of op de computer. Dit kunt u doen via de
volgende stappen:
• Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
• Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn
kinderen'.
• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de
stipjes achter het kind.

Via de volgende link kunt u het nog eens rustig
nalezen en er staat een handig filmpje:
https://parro.education/blog/privacyvoorkeuren
We willen benadrukken dat alles binnen Parro
goed beveiligd is en dat anderen nooit uw
persoonlijke gegevens te zien krijgen.

KOFFIE OCHTEND
Op maandagmorgen 5 september om 08:30 uur
staat er koffie en/of thee klaar in het lokaal van de
BSO in het hoge gebouw. Graag ontvangen we u
om informeel kennis te maken en bij te praten na
de vakantie.

BRENGEN EN HALEN VAN DE KINDEREN - UNIT 1
Voor unit 1 verandert er het een en ander wat
betreft het naar school brengen en ophalen van
uw zoon en/of dochter. Hieronder leest u welke
ingang en ophaalplek er gebruikt zal worden:
Groep 1/2a: brengen bij de ingang van het lokaal
van groep 3, ophalen op het schoolplein bij de
zandbak.
Groep 1/2b: brengen bij de ingang aan de
achterkant van het lage gebouw, ophalen op het
schoolplein bij de zandbak.
Groep 3: wij verwelkomen de kinderen en ouders
de eerste week in de klas, vanaf de tweede week

https://parro.education/blog/privacyvoorkeuren


spelen wij tot 08:30 uur buiten op het keverplein.
Zodra de bel gaat, gaan de leerkrachten met de
kinderen naar binnen. Aan het eind van de dag
kunt u uw kind ook weer op het keverplein
ophalen.

HUGGY WUGGY’S
Aan het einde van
vorig schooljaar
zagen we in
toenemende mate
dat kinderen Huggy
Wuggy’s meenemen
naar school. Hoewel
de knuffel populair
is bij kinderen, staan
wij niet achter het
idee bij deze monster knuffel, die anderen dood
kan knuffelen. Dit kan voor kinderen beangstigend
zijn. Daarom hebben wij, net als veel andere
scholen, besloten dat de Huggy Wuggy’s niet naar
school worden meegenomen. Wij hopen op uw
begrip.

VOORSTELRONDJE

Mijn naam is Ruden de Ridder en dit jaar zal ik op
donderdagen en vrijdagen terug te vinden zijn in
het lokaal van groep 6. Voor velen zal ik een
bekende naam zijn omdat ik afgelopen twee
leerjaren in andere groepen op de Louise heb
gewerkt.
Kort iets over mijzelf: Ik ben 22 jaar en zal dit jaar
(hopelijk) mijn Pabo diploma halen! In mijn vrije
tijd ben ik veel te vinden in de sportschool waar ik
in de weekenden ook Personal training geef. Ook
hou ik ervan om gezellig een drankje te doen met
vrienden en om een leuk festival of concert mee
te pakken.
Ik heb zin om weer lekker aan de slag te gaan op
deze school en hoop u snel eens te spreken op het
schoolplein of in de wandelgangen!

Ruden de Ridder, leerkracht groep 6



Ik heet Erik Hoogendijk, ben 49 jaar en
woonachtig in Zierikzee. Vaak ben ik ook in Goes
te vinden waar mijn partner woont met wie ik
inmiddels ruim 7,5 jaar samen ben.
Ik heb 3 grote kinderen: een dochter van 26 en 2
zoons van 23 en 17. Ik ben inmiddels ook opa van
een kleindochter.
Inmiddels ben ik bijna 25 jaar werkzaam in het
onderwijs waarvan 10 jaar als wiskundedocent in
Goes. De laatste jaren toch weer de stap gemaakt
naar het basisonderwijs.
Van nature ben ik een vrolijk en humoristisch
persoon. Ik laat me niet snel van de wijs brengen.
Om lekker te ontspannen en tot rust te komen ga
ik graag wandelen, samen met mijn partner, in de
natuur en waar kan dat in onze provincie beter
dan langs onze mooie Zeeuwse kust.
Voor mij is belangrijk dat we oog houden voor de
kinderen. Breder kijken dan alleen de cognitieve
ontwikkeling. Het welbevinden van kinderen op
school draagt in mijn ogen bij aan een klimaat om
ook tot leren te komen. Hier moeten we samen
ons best voor doen.
Erik Hoogendijk

Ik ben meester Daniël en kom uit Oost-Souburg.
Komend schooljaar zal ik les geven op Louise de
Coligny in groep 5! In de klas ben ik graag creatief
bezig met drama en muziek en pak daar
regelmatig mijn ukelele bij. Daarnaast heb ik een
grote passie voor geschiedenis en aardrijkskunde.
In mijn vrije tijd speel ik graag bordspelletjes en
heb ik plezier in koken. Ik kijk er naar uit om het
schooljaar te starten.
Met vriendelijke groet,
Daniël de Zeeuw



BURENDAG - ROMMELMARKT - AT

BOEKENMARKT 2022 - AT
Binnenkort is het weer Kinderboekenweek met dit
jaar het thema: Gi-ga-groen!
Donderdag 6 oktober organiseren wij een
boekenmarkt op school. Heeft u nog
kinderleesboeken, prentenboeken,
kinderstripboeken (bv Penny, Donald Duck, Cosmo
girl, voetbalbladen etc) Kinderpuzzels, spelletjes,
kookboeken of boeken voor tieners (groep 7 en 8)
die u weg zou willen doen? Dan kunt u deze
afgeven bij de leerkracht van uw kind. Dit kan
vanaf donderdag 22 september t/m woensdag 5
oktober.
Op 6 oktober gaan de kinderen onder schooltijd
en onder begeleiding naar de boekenmarkt en

mogen dan zelf boeken uitzoeken en kopen. De
prijzen variëren van 10 cent tot 2 euro. Het is dus
belangrijk dat u op deze dag uw kind wat geld
meegeeft (max € 4,00).
De opbrengst van de markt komt volledig ten
goede aan de school. We hopen dat we net als
voorgaande jaren weer op u kunnen rekenen.

VOORLEESFEEST - BIBLIOTHEEK


