Bussum, 05-10-2017
Beste ouders/verzorgers van de Indon.
Personeel
Met ingang van dit schooljaar mogen wij een aantal nieuwe personeelsleden aan u
voorstellen. Astrid van de rHave, Erik van de Graaf en Marjolein Klievink. Astrid en Erik
stellen zich graag aan u voor in deze nieuwsbrief.

a.vanderhave@indon.nl.

Mijn naam is Astrid van der Have.
Na vijf jaar met heel veel plezier op SBO De Wijngaard te
hebben gewerkt ben ik na de zomervakantie met veel
plezier gestart op SBO De Indon.
Op maandag en dinsdag ben ik werkzaam als intern
begeleider. Ik houd me deze dagen bezig met de
ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid
in de school.
Ook ondersteun en begeleid ik de leerkrachten op De Indon.
Op woensdag, donderdag en vrijdag ben ik werkzaam als
leerkracht van bovenbouw 1.
Ik hoop samen met mijn collega’s bij te kunnen dragen aan
een mooi en leerzaam jaar voor alle kinderen.
Ik ben groot voorstander van een korte communicatielijn.
De communicatie tussen u en de groepsleerkracht van uw
kind staat daarbij voorop. Mocht u mij willen spreken dan
weet u dat de deur open staat en ik ben bereikbaar op 0356917385. Ook kunt u contact opnemen via de mail,

Hartelijke groet en wellicht tot ziens,
Astrid van der Have
***************************************************************************
Ik wil me graag aan u voorstellen. Mijn naam is Erik van de
Graaf. Ik ben sinds het begin van het nieuwe schooljaar
groepsleerkracht van MB3 samen met juf Jolien, die echter
nu nog aan het herstellen is. Ik heb al eerder op De Indon
gewerkt. In februari had ik hier al twee weken ingevallen.
Ik vond het fijn om weer terug te komen. Voor mijn tijd op
De Indon heb ik op meerdere scholen voor speciaal en
primair onderwijs gewerkt, o.a. in Almere en in
Amsterdam.

Ik woon in Almere-Haven, waar ik ondertussen al lange tijd woon. Oorspronkelijk kom ik uit
Rotterdam, waar ik geboren en opgegroeid ben. Ik ben getrouwd geweest en ik ben de trotse
vader van een zoon van nu 31 jaar. Ik heb een paar jaar in Australië gewoond, maar
uiteindelijk ben ik toch weer terug in Nederland.
Als hobby’s kan ik melden dat ik van muziek en muziek maken hou en verder van computeren
en alles wat daarbij komt kijken. Ik heb me op dat vlak ook verder ontwikkeld.
Kinderboekenweek
Koop een boek, spek de schoolbied!
Ook dit jaar heeft Bruna weer een topactie.
U koopt in de Kinderboekenweek van 4 t/m 15 oktober een boek bij Bruna, levert de bon in
bij Mariette (administratie) op school en aan het eind van de Kinderboekenweek leveren wij
de bonnen in bij Bruna en mogen voor 20% van de totale aankoopwaarde van de bonnen
nieuwe boeken uitkiezen.
Hoe leuk is dat?
Veiligheid
Veiligheid is een belangrijke waarde binnen ons onderwijs en dat is iets dat we de kinderen
willen meegeven. Graag wil ik u dan ook attenderen op de veiligheid om en rond de school.
Met regelmaat zien wij diverse auto’s op de stoep staan. Dit zorgt voor een mate van
onveiligheid.
Als volwassene zijn wij een rolmodel voor onze kinderen en u helpt ons door uw auto niet op
de stoep te parkeren, maar in de daarvoor bedoelde parkeervakken. De komende weken
zullen wij u helpen herinneren en kan u dus aangesproken worden door iemand van de
Indon.
Wij hopen op uw medewerking.
Groet,
Team de Indon

