Bussum, 03-11-2017
Beste ouders/verzorgers van de Indon.
Personeel

Voor de herfstvakantie zijn we erg druk geweest met zoeken naar de juiste leerkracht voor
BB2. Met de terugkomst van juf Jolien hebben we op nieuw gekeken naar de formatie en zijn
we tot de volgende verdeling gekomen. Na de herfstvakantie ziet deze er als volgt uit:
MB1
MB2
MB3
BB1
BB2

maandag
dinsdag t/m vrijdag
maandag t/m donderdag
vrijdag
maandag t/m vrijdag
maandag en dinsdag
woensdag t/m vrijdag
maandag t/m woensdag
donderdag en vrijdag

juf Jolien
juf Jeannet
juf Marloes
juf Desiree
meester Erik
juf Hilde
juf Astrid
juf Sharon
juf Jolien

Voorstellen
Beste ouders en leerlingen,
Mijn naam is Marjolein Klievink en ik volg Sabine op als orthopedagoog van de Indon.
Inmiddels ben ik alweer bijna 12 jaar werkzaam in het onderwijs.
De afgelopen jaren heb ik gewerkt als orthopedagoog en intern
begeleider op een school in Hilversum. Inmiddels werk ik sinds
het begin van het schooljaar met veel plezier op de Indon.
Op school werk ik samen met de leerkrachten, de directeur
en de intern begeleider aan zo goed mogelijk onderwijs
voor uw zoon of dochter. Samen met de directeur en de
intern begeleider vormen wij het MT en denken zo na over
hoe het op school nog beter kan. Als orthopedagoog kom
ik de groepen in voor groeps- en individuele observaties van
kinderen. Ook overleg ik met de intern begeleider en met de
leerkrachten over de leerlingen en het onderwijs. Soms werk
ik met kinderen individueel om uit te zoeken hoe we uw kind
het beste kunnen helpen in de klas.
In mijn vrije tijd ben ik druk met mijn gezin. Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen: Ilse, Thijs en
Sara.
Ik hoop op een goede samenwerking.

Samen sterk
Voor de herfstvakantie heeft u een uitnodiging van ons gekregen voor de ouderavond
Samen Sterk.
Hier hebben zich enkele ouders voor opgegeven. Er zijn dus nog plekken beschikbaar. U kunt
u opgegeven via info@indon.nl
OR - Sinterklaas
Wij, van de OR, willen u vragen om Sinterklaas dit jaar een handje te helpen. Wilt u uw kind
in de week van 11 november een (ingepakte) doos in Sinterklaassfeer meegeven. Uw kind
kan de doos inleveren bij de eigen leerkracht.
Dan willen we u ook gelijk vragen of u maandag 20 november tijd heeft om de OR te helpen
de school in Sinterklaassfeer om te toveren? We starten zodra de school begonnen is, dus
8.45 uur. Vele handen maken licht werk! Mocht u in de gelegenheid zijn, dan kunt u dit
doorgeven via de OR-mail: ordeindon@hotmail.com of via de lijst bij de ingang van de klas.
Parkeren
De weken voor de herfstvakantie hebben we met regelmaat bij het hek gestaan om er voor
te zorgen dat iedereen veilig naar school kan lopen. Dit heeft erin geresulteerd dat auto’s op
een veilige plek parkeren en dat kinderen de stoep kunnen gebruiken naar school. Hartelijk
dank voor uw medewerking!
Hulpouders gezocht
Om de weg naar school nog veiliger te maken, denken we er over na om de fietsingang aan
de achterzijde van de school te maken. Hier kunnen kinderen die op de fiets komen veilig
aankomen en vertrekken.
Dit betekent echter wel dat we meer toezicht nodig hebben op het plein. Helaas is dit niet te
realiseren met een klein team. In de ochtend verwelkomen de leerkrachten de kinderen in
de klas en kunnen dan niet op het plein staan. In de middag lukt dit wel.
Tot aan de kerstvakantie zouden wij graag inventariseren of er ouders zijn die ons hierbij
willen ondersteunen. Het gaat om de ochtenden van 8.30 uur tot 8.45 uur.
Ter vergoeding hebben wij een heerlijk kopje koffie of thee voor u klaar staan als u klaar
bent. Heeft u interesse of wilt u meer hiervan weten, dan kunt u mailen naar
d.vanleeuwen@indon.nl

Groet,
Team de Indon

