
 

 
 
Bussum, 31-08-2018 
 
 
Beste ouders/verzorgers van de Indon. 
 
 
Start schooljaar 
De eerste dag van een nieuw schooljaar komt er weer aan. Dit is altijd een bijzondere, maar ook een 
beetje spannende dag. Het team van de Indon is de afgelopen tijd al druk bezig geweest om alles in 
orde te maken voor de start van het jaar en we kijken ernaar uit om u allen weer te zien.  

Een nieuwe start, een nieuwe leerkracht, nieuwe klasgenoten best spannend allemaal. De start in een 
nieuwe groep met een nieuwe leerkracht vraagt om investering in een nieuw groepsproces. Daarom 
besteden we in de eerste periode veel en zorgvuldig aandacht aan die kennismaking.  Dit doen wij aan 
de hand van PBS (Postive Behaviour Support). Een positief leefklimaat in de groep zorgt er voor dat de 
aandacht en energie zich kan focussen op leren en ontwikkelen.  

Wij begrijpen dat u als ouder heel graag een kijkje wilt komen nemen in de nieuwe klas van uw 
zoon/dochter, maar wij vinden het ook heel belangrijk dat de kinderen maandag rustig kunnen 
starten. Daarom nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsreceptie. Maandag 3 september bent van 14.00 
uur tot 14.30 uur van harte welkom! Koffie en thee staat klaar!  

De gesprekken tussen u en de leerkracht staan gepland voor de weken 37 en 38. Meer info hierover 
volgt snel. 
 
Personeel 
Groepsoverzicht: 
MB1   Maandag t/m vrijdag    Fransz van Diemen 
MB2   Maandag t/m vrijdag     Lisa Baas 
MB3   Maandag t/m vrijdag    Hilde de Jong 
   Woensdag vanaf 12 uur    Pauline van der Veen 
BB1   Maandag     Sharon Paauwe 
   Dinsdag t/m vrijdag     Jenny van Kampen 
BB2   Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Jolien Beijer 
   Woensdag     Sharon Paauwe 
 
 
Schoolmaatschappelijk deskundige     Thecla Radersma 
Intern begeleider       Pauline van der Veen 
Orthopedagoog        Marjolein Klievink 
Logopediste        Mieke Hilverts 
Lerarenondersteuner        Joyce Grim 
Administratief medewerker, conciërge, ICT ’er    Henk van der Ploeg 
 
 
Gedurende het jaar hebben we ook weer verschillende stagiaires binnen de school. In een volgende 
nieuwsbrief zullen zij zich voorstellen. 
 
 
 



 

 
 
Organisatorisch 
Aanstaande maandag starten we het nieuwe schooljaar. Om goed van start te kunnen, geef ik u alvast 
wat informatie mee. 
De schooldag  start om 8.40 uur en eindigt om 14.10 uur. 
Vanaf 8.30 uur zullen de deuren van de school opengaan en is er toezicht op het plein. De afspraak is 
dat we bij aankomst altijd direct naar binnen gaan. De juf of meester is in de klas en zo kunnen we de 
dag rustig beginnen. 
 
Vanaf maandag 8 september starten MB1 en MB2 met schoolzwemmen. Zij zullen vanaf 12.30 uur 
vertrekken met de bus vanaf school en weer rond 14.10 uur terug zijn. 
 
Gym zal plaatsvinden op woensdag en vrijdag. 
Op vrijdag alleen voor MB3, BB1 en BB2. Op woensdag zal meester Jelmer de gymlessen verzorgen 
voor alle groepen. 
 
Om er voor te zorgen dat iedereen vanaf maandag weer veilig naar school kan, willen wij u vragen om 
uw auto te parkeren op de hiervoor bedoelde parkeerplaatsen. Auto’s op de stoep of langs de weg 
zorgen voor een onoverzichtelijk en gevaarlijke situatie. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
 
Gevonden voorwerpen 
Aan het eind en gedurende het schooljaar zijn er toch wat spullen blijven liggen van de kinderen. Deze 
hebben wij verzameld in de gang van MB1. Dit is bij de keuken en de teamkamer. Mocht u iets kwijt 
zijn, deze spullen liggen er nog tot vrijdag 7 september. Daarna brengen wij de bruikbare spullen naar 
de kringloop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Belangrijke data 
Ieder jaar krijgt u van ons een ouderkalender. Helaas zit er wat vertraging in het proces en zijn de 
kalenders nog niet klaar. Hieronder krijgt u van mij vast een overzicht van de vakanties, de 
studiedagen en de belangrijke dagen tot aan de herfstvakantie. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alvast een heel fijn schooljaar toegewenst! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het team van de Indon 
 

Vakantierooster 2018 - 2019  
Herfstvakantie  20 oktober 2018  t/m  28 oktober 2018  

Kerstvakantie  22 december 2018   
t/m  6 januari 2019  

Voorjaarsvakantie  16 februari 2019  t/m  24 februari 2019  
Meivakantie Incl Goede vrijdag en Pasen  19 april 2019  t/m  5 mei 2019  

Hemelvaart  30 mei 2019   
t/m  2 juni 2019  

Pinksteren  8 juni 2019  t/m  
  

10 juni 2019  

Zomervakantie  13 juli 2019 t/m 25 augustus 2019 

Studiedagen 2018 - 2019  
Vrijdag 5 oktober Hele dag  
Vrijdag 21 december Leerlingen zijn om 12 uur vrij. 
Maandag 28 januari Hele dag 
Vrijdag 15 februari Hele dag 
Donderdag 28 maart Hele dag 
Maandag 24 juni Hele dag 
Vrijdag 12 juli Leerlingen zijn om 12 uur vrij. 

Tot aan de herfstvakantie  

Maandag 3 september Eerste schooldag  
Nieuwjaarsreceptie; 14.00 – 14.30 uur  

Week 37 en 38 Startgesprekken   
Woensdag 3 oktober Start Kinderboekenweek 
Donderdag 4 oktober Dierendag 

Vrijdag 5 oktober Studiedag 
Dag van de leraar 

Vrijdag 12 oktober Afsluiting Kinderboekenweek 
Week 43 Herfstvakantie  


