
 
Nieuwsbrief 1– 23 augustus 2019 

 

 

Wat is dat nou? Gaat het team op reis? Waar zijn ze naar toe? 
Weten ze wel dat maandag de school weer begint?  

Als ze maar op tijd terug zijn. 
Kom je ook kijken of ze er op tijd zijn?  

Maandag om half 9 zullen we het zien…iedereen is van harte 
welkom en de OR/MR heeft de koffie klaar staan. Tot dan! 

 
 
Aanwezigheid directeur 
Door een val met de mountainbike in Zwitserland, heb ik 2 gebroken ribben/2 gebroken 
middenhandbeentjes en een hersenschudding opgelopen. Het gevolg is dat ik de komende 2 
weken nog rustig aan moet doen. Ik zal daarom alleen de morgens aanwezig zijn (maandag, 
dinsdag en donderdag). Heb je toch iets dringends, dan kun je mij mailen of Liza-Milou 
aanspreken.  
Groetjes Marloes 

 
 
 
 



Schooljaar 2019-2020 
Groep 1/2 
Juf Laura (l.kleinbreteler@keender.nl) 
Juf Marjolein (m.stegeman@keender.nl) 

Groep 3/4 
Juf Elaine (e.vandenbrink@keender.nl) 

Groep 5/6 
Juf Anne (a.dreierink@keender.nl) 
Meester Jelle (j.tenthije@keender.nl) 

Groep 7/8 
Juf Kelly (k.cattier@keender.nl) 
Meester Jelle (j.tenthije@keender.nl) 

IB-er  
Liza-Milou Thuinte (l.thuinte@keender.nl) 

Directeur  
Marloes Ribbers (directie@jozefrietmolen.nl) 

Gym bij de DAR: elke donderdag voor groep 3-8 
Zwemmen: groep 5/6 1 keer in de maand. Start 26 augustus, de eerte schooldag! 
Ingang groep 1/2: voordeur (8.20uur) 
Ingang groep 3/4/5: deur aan de kerkkant (8.25uur) 
Ingang groep 6/7/8: achterdeur (8.25uur) 

 
Studiedagen 
Het schooljaar 2018-2019 hebben we geëvalueerd. Vanuit onze nieuwe visie en het nieuwe 
schoolplan hebben we 3 speerpunten voor volgend schooljaar: 

 Leren zichtbaar maken 

 Verdieping didactisch handelen 

 Huisvesting. 
Tijdens de informatieavond van 10 september komen we hierop terug. 
Om de plannen te realiseren zijn de volgende studiedagen in het eerste half jaar, de kinderen 
zijn dan vrij: 

 Maandag 7 oktober (Leren zichtbaar maken) 

 Maandag 14 oktober (Meerdere scholen vanuit Keender) 

 Vrijdag 8 november (Congres Leren zichtbaar maken) 

 Donderdagmiddag 14 november (tussenevaluatie) 

 Donderdagmiddag 12 december (Leren zichtbaar maken) 
We zijn ons ervan bewust dat er 2 maandagen achter elkaar staan. Dit hadden we graag 
anders gezien maar het is helaas niet te regelen door ons. Onze excuses hiervoor.  
De studiedagen van het tweede halfjaar worden definitief vastgesteld als de datum van de 
Rietmolense kermis 2020 bekend is.  
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