
Van de directie 

september 2019 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020. 

We zijn vorige week gestart in een nieuwe samenstelling van APT, namelijk de A. Bosschool in Wesepe, de 

Peperhof en de Tellegen in Wijhe. Ons onderwijsteam bestaat nu uit de openbare basisscholen in Wijhe en 

Wesepe. We zijn (bijna) allemaal goed van start gegaan. Het team heeft een goede vakantie gehad en dat 

hopen we natuurlijk ook van harte voor alle ouders en verzorgers. We hebben er zin in om er samen met u 

een fantastisch schooljaar van te maken. Het zal een bijzonder jaar worden, dat ons allemaal dichterbij de 

fusie tussen de openbare scholen in Wijhe brengt en tevens een stap dichter bij het concept voor gepersona-

liseerd onderwijs binnen ons hele onderwijsteam. 

Martine Aaftink, leerkracht groep 7/8 op de A. Bosschool is in de vakantie opgenomen geweest in het zie-

kenhuis ten gevolge van een hartinfarct. Gelukkig gaat het intussen weer aardig goed met Martine, al moet 

ze het voorlopig wel rustig aan doen en zal ze de eerste maanden nog niet voor de groep staan. Haar duo-

collega, juf Imre Boersma, zal de lestaken van Martine voorlopig overnemen. 

Zowel op de A.Bosschool als op de Peperhof is een Lio (leraar in opleiding) van start gegaan. Een lio zit in de 

afrondende fase van de Pabo. Beide lio’s zullen 4 dagen in de week in de groep zijn vanaf nu tot half januari 

2020. Anouk Schiphorst doet haar lio-stage in groep 3/4 in Wesepe en Jan Jaap Mollen is de lio in groep 

3/4 op de Peperhof. Silke Wienbelt zal komende week beginnen met 2 stagedagen op de Peperhof. Silke 

doet een opleiding tot onderwijsassistent. Zij zal op woensdag ondersteunen in de taalklas en op donderdag 

in groep 5/6. Naast de gezichten van de vaste leerkrachten, zult u dus nog nieuwe gezichten van de stagiai-

res aantreffen op school. 

In Wijhe werken de 2 scholen intensief samen. De groepen van beide scholen hebben samen gym en de 

bovenbouw heeft een gezamenlijke lesdag. We groeien voorzichtig naar elkaar toe, stemmen lesactiviteiten 

op elkaar af en werken samen aan het nieuwe onderwijsconcept van gepersonaliseerd onderwijs. Het is 

fantastisch om te zien hoe soepel de kinderen deze gezamenlijke activiteiten oppakken. De samenwerking 

tussen de leerkrachten gaat al nagenoeg vanzelf. Dat geeft enorm veel vertrouwen voor de gezamenlijke 

toekomst van het openbare basisonderwijs in Wijhe! Hoewel er in Wesepe maar 1 school staat, doet ook 

deze school enthousiast mee in de samenwerking. Het gepersonaliseerde leren, zoals wij dat voor ogen heb-

ben, zal ook vorm krijgen op de A. Bosschool. Het is een enorme meerwaarde voor de leerkrachten om sa-

men op te gaan met de collega - teamleden in Wijhe. Samen zijn we nog sterker en er valt veel van en met 

elkaar te leren. De eerste gezamenlijke studiedag hebben de leerkrachten aan het eind van de zomervakan-

tie gehad. In samenwerking met Kunskapsskolan Nederland hebben we ons gebogen over doelgerichtheid 

van ons onderwijs. In november zullen we met elkaar aan de slag gaan met het voeren van doelgerichte 

coachgesprekken met de leerlingen. Verderop in de nieuwsbrief leest u de agenda voor de komende maand. 

Van harte kunnen wij u de kennismakingsgesprekken en informatieavonden aanbevelen. 

Tijdens de kennismakingsgesprekken op 9 en 12 september gaat de leerkracht graag met u in gesprek over 

uw kind(eren). Welke talenten heeft uw kind, hoe leert uw kind het beste, waar moet de leerkracht rekening 

mee houden? Wij verwachten de nodige informatie rondom uw kind(eren) van u en u mag natuurlijk ver-

wachten de leerkracht na het gesprek ook wat beter te kennen. Binnenkort kunt u een uitnodiging voor dit 

gesprek verwachten. Tijdens de informatieavond zal het accent liggen op de praktische zaken gedurende het 

schooljaar. Afspraken, lespakket enzovoorts komen aan de orde. We draaien 2 informatierondes, zodat u 

naar meerdere groepen kunt indien u meerdere kinderen op school heeft. Tijdens de pauze tussen beide 

rondes zal de jaarvergadering van de Ouderraad/Vereniging en de MR plaats vinden. De informatie-

avond/jaarvergaderingen vinden op de volgende momenten plaats: op 23 september op de Peperhof, op 24 

september op de Tellegen en op 25 september op de A.Bosschool. Alle avonden beginnen om 19.30 uur en 

u krijgt nog een uitnodiging. Zoals u kunt lezen zijn we weer volop aan de slag en in beweging en dat mag u 

ook van ons verwachten, daar zijn we namelijk voor. Mocht u vragen of suggesties hebben, schroom dan 

niet en loop bij ons binnen. Bent u tevreden, vertel het anderen…..heeft u vragen of klachten? Vertel het ons! 

Hartelijke groet, 

Wouter de Waal en Jantien Blankhorst-Hartkamp  
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Start schooljaar 
De kop is er weer af. Iedereen is goed gestart. Wij wensen alle kinderen en ouders een heel fijn 

schooljaar.  

 

Parro app 

Op de locaties van onze APT scholen werken wij sinds dit schooljaar met de Parro app. Alle leerkrach-

ten houden u via deze app op de hoogte van allerlei zaken binnen de groep(en). Tevens delen wij via 

deze app beeldmateriaal met onze ouders. Om deze reden is het ook belangrijk voor ons dat u hier-

voor toestemming geeft, zodat wij de app ook op een goede manier kunnen gebruiken. U heeft hier-

van via de mail aanwijzingen gehad. Mocht u deze onverhoopt toch niet hebben ontvangen of lukt iets 

niet, kom het gerust even vragen aan Wouter, Karin Rondhuis, Stefan of Marije, zij helpen u graag ver-

der.  

 

Informatie avond en jaarvergadering OV 
25 september staat de informatieavond voor groep 1 t/m 8 gepland. Op deze avond zal de leerkracht 

informatie verstrekken over het aankomende schooljaar. De avond start om 19.30 uur. 

Ook zal de jaarvergadering van de OV plaatsvinden.   

 
HVO en GVO 
Dinsdag 3 september starten de lessen van HVO. Juf Annemarie Zweers zal de lessen op dinsdagoch-

tend verzorgen. Voor de lessen van GVO is er helaas nog niemand beschikbaar, wanneer dit wel het 

geval is hoort u dit. De kinderen die zich opgegeven hebben voor GVO blijven voorlopig in de klas bij 

de leekracht.  

 
Kennismakingsgesprekken 
Zoals vermeld in de jaarkalender staan de kennismakingsgesprekken gepland op 9 en 12 september. 

U zult hiervoor een uitnodiging ontvangen via de Parro app. Doel van deze gesprekken is om als ou-

ders en leerkracht(en) kennis te maken (indien van toepassing) maar vooral ook wederzijds af te 

stemmen over de ontwikkeling van uw kind(eren).  

 

Aanwezigheid leerkrachten  
Groep 1/2 Juf Nicole    maandag, donderdag en vrijdag 

  Juf Natasja   dinsdag, woensdag en donderdag  

Groep 3/4 Juf Marjanne   maandag, dinsdag en woensdag 

  Juf Karin    maandag, donderdag en vrijdag 

  Juf Anouk (LIO tot jan)  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

Groep 5/6 Juf Hilde   maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag  

Groep 7/8 Juf Martine   maandag, dinsdag, woensdag om de week 

  Juf Imre   woensdag (om de week), donderdag en vrijdag 

 

Oriëntatielessen Muziek  
In de komende weken komen wekelijks twee muziekdocenten van het Muziek Netwerk Salland de 

leerlingen uit groep 5 Oriëntatielessen Muziek geven. De lessen staan telkens in een ander teken en 

tijdens de lessen maken de kinderen kennis met diverse muziekinstrumenten. De lessen bestaan uit: 

- Algemene Muziekleer, kennismaken met noten, ritme en het spelen van de muziekpizza 

- Klassieke muziek, kennis maken met viool en cello 

- Popmuziek, zangles en kennismaken met de gitaar 

- Harmonie/fanfaremuziek, kennismaken met koper en slagwerk 

De Oriëntatielessen zijn ter voorbereiding op het Leerorkest dat later op school plaats zal vinden voor 

de groepen 5 t/m 8. 
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Voorstellen nieuwe collega’s 
 

Langs deze weg wil ik me even voorstellen aan iedereen van de 

A.Bosschool.  

Mijn naam is Marjanne Klomp. Ik woon in Nieuwleusen met mijn vriend 

Jan en samen hebben we een zoon; Sam van bijna 3 jaar. Een paar jaar 

geleden hebben we een klushuis gekocht dus in mijn vrije tijd zijn we 

vaak aan het klussen en anders ben ik op het voetbalveld te vinden. Mo-

menteel ben ik bij de voetbalvereniging niet meer actief op het veld, maar 

buiten het veld wel.  

Ik ben in 2001 afgestudeerd aan de Pabo in Deventer. Mijn laatste jaar 

stage heb ik gedaan op Brede School de Springplank in Heino. Na mijn 

stage ben ik daar meteen gaan werken. Ik heb voornamelijk groep 3 les 

gegeven en een paar jaar groep 4.  Een aantal jaar geleden heb ik een 

opleiding gevolgd tot Brede School Coördinator. Na een mooie lange periode op de Springplank vond 

ik het tijd worden voor een nieuwe uitdaging. De komende tijd hoop ik jullie te leren kennen zodat we 

goed en fijn kunnen samenwerken aan de ontwikkeling van jullie kinderen.  

 

 

Hallo allemaal, mijn naam is Anouk Schiphorst. Komend half jaar loop ik 

mijn eindstage van de pabo (LIO) in groep 3-4 op de A. Bosschool. Op 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ben ik in Wesepe te vinden. Elke 

woensdag ga ik naar het Saxion voor mijn scriptie, ik ga onderzoek doen 

naar leermotivatie bij het vak rekenen. Na een aantal opstartweken zal ik 

zelfstandig de combinatiegroep 3-4 gaan draaien, onder toeziend oog van 

Karin en/of Marjanne. 

In de zomervakantie ben ik 23 jaar geworden. Ik ben opgegroeid in Lettele, 

maar ik woon nu al bijna een jaar samen met mijn vriend Rens in (het bui-

tengebied van) Heeten. In mijn vrije tijd ben ik vaak op het handbalveld te 

vinden. Ik handbal bij Lettele en ik doe daar ook veel vrijwilligerswerk in 

diverse (jeugd)commissies. 

Eind 2015 ben ik afgestudeerd aan Landstede Raalte als onderwijsassis-

tent, waarna ik in februari 2016 gestart ben aan de pabo Saxion Deventer. 

Over een half jaar, in februari 2020, hoop ik als volwaardig leerkracht aan 

het werk te gaan. Afgelopen jaren heb ik verschillende stages gehad; ik ben op verschillende reguliere 

(dorps)scholen geweest, op een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) en op een school voor 

(voorgezet)speciaal onderwijs (vso). Ook heb ik naast mijn college- en stagedagen van de pabo ook 

dikwijls ingevallen als onderwijsassistent op diverse scholen. Door al deze stage- en werkdagen heb ik 

leerzame ervaringen opgedaan die ik graag inzet op de A. Bosschool. Ik heb veel zin in komend half 

jaar. Mochten jullie nog vragen voor mij hebben, stel ze gerust! Met vriendelijke groet, Anouk Schip-

horst 

 

 

Mijn naam is Karin Rondhuis, ik woon met mijn man en 2 kinderen, 

een meisje, Bo, van 7 jaar en een jongetje, Sepp, van 4 jaar in Raal-

te. In mijn vrije tijd ben ik vooral met dansen bezig.   

Ik loop al een aantal jaren rond op de A. Bosschool als IB-er van de 

bovenbouw maar zal vanaf dit schooljaar ook de taak als locatie-

coördinator op mij nemen.  

Ik heb er erg veel zin in.  
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Agenda september 2019 

De jarigen van september 
 
9 september  Noan Grotentraast   groep 2  

17  september  Ryan de Decker   groep 2  

22  september  Sep Wiggers    groep 2  

24 september  Cas Verhey    groep 8  

24 september  Charlotte Verhey    groep 8  

27 september  Esmee Koerhuis   groep 7  

30 september  Eef Assink    groep 2 

 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd en alvast een fijne dag gewenst!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dean Logtenberg en Ryan de Decker zijn bij ons op school begonnen. Wij wensen jullie 
een hele fijne, leerzame tijd. 

9 september  kennismakingsgesprekken 

12 september kennismakingsgesprekken 

18 september OV vergadering 

17 september  GMR 

25 september Informatie avond en jaarvergadering OV 

 

  

  

  


