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Nr. 8 dinsdag 14 januari 2020 

 

INLEIDING 

 

Inmiddels zijn we alweer ruim een week aan het werk in het nieuwe kalenderjaar. In alle 

groepen zijn we druk bezig met het afnemen van verschillende CITO-toetsen. Tijdens de 

teamvergadering van afgelopen week hebben we kritisch gekeken of het nodig is om alle 

toetsen af te nemen. We gaan de toetsen in de komende periode analyseren om ons 

onderwijs zo optimaal mogelijk af te stemmen op wat de kinderen nodig hebben! 

 

In het nieuws heeft u wellicht al gehoord dat er veel scholen mee gaan doen met de staking 

op 30 en 31 januari 2020. Als team hebben we uitgebreid gesproken over deze 

stakingsoproep van de verschillende bonden. Ik waardeer de wijze waarop het team 

uitgebreid gesproken heeft over de voor- en nadelen van de staking en gekomen is tot het 

volgende besluit:  

 

Donderdag 30 januari is de school open en worden alle kinderen op school verwacht. 

Het team zal tijdens deze dag een ‘ludieke’ actie bedenken waarbij duidelijk zal worden 

waarom we op vrijdag 31 januari gaan staken. Op vrijdag 31 januari is de meerderheid 

van het team aan het staken en zal de school gesloten zijn. 

 

 

Wist u dat? 

• We op woensdag 22 januari de schoonmaakavond hebben van 18.30 tot 20.30 uur. 

We verwachten de 20 ouders vanuit de indeling via de ouderhulplijst. 

• Dat de school op donderdag 30 januari open is en dat de meerderheid van het team op 

vrijdag 31 januari gaat staken (de school is op vrijdag 31 januari gesloten)? 

• We alle ouders nogmaals willen bedanken die ons hebben geholpen om de kerstfair tot 

een grandioos succes te maken? Met elkaar hebben we rond de 1100 euro opgehaald.  

• We deze week een deel van het geld alvast hebben uitgegeven voor de eerste 

aanschaf van gereedschap? Binnenkort zullen we ook de rest van het geld uitgeven 

ten behoeve gereedschap voor de crea- en technieklessen. 

• De kinderen van groep 2 een fijne start in groep 2/3 gemaakt hebben? 

• We voor groep 1 een nieuwe zand/watertafel hebben besteld vanuit de begroting van 

2020? 

• We als team vandaag gezellig met ons team op school geluncht hebben met Debby 

Verhoeve, bestuurder van Keender? 

• We achter de schermen de inval (juf Marieke) al geregeld hebben voor het verlof van 

meneer Ramon? We wensen Ramon en Ellen alle goeds in de laatste maand van de 

zwangerschap! 

• De nieuwe directeur, Anne Sassen, per 1 maart 2020 gaat beginnen? 
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Voorstellen nieuwe directeur 

Beste ouders, 

Vanaf 1 maart 2020 zal ik starten als directeur van de school waar uw kinderen dagelijks 

verblijven. Op deze wijze wil ik mijzelf alvast kort voorstellen. 

Mijn naam is Anne Sassen en ik ben op 1 juli 1976 geboren. Ik ben opgegroeid in Hengelo en 

rond m’n 21e verhuisd naar Enschede voor studie, werk en sociale- en sportactiviteiten. 

In mijn vrije tijd ben ik graag buiten, het liefst in de natuur om te wandelen of te 

mountainbiken. Verder probeer ik sinds kort wat geluid uit een gitaar te krijgen en mag ik 

ook graag lezen. 

Samen met Philip en ons zoontje Pim van bijna 2, woon ik sinds drie jaar weer in Hengelo. 

Na de middelbare school heb ik, na een economische studie, 6 jaar bij Grolsch International 

gewerkt op de exportafdeling. In die tijd zijn we met een aantal vrienden ook een 

scoutinggroep gestart voor kinderen met een lichamelijke- en geestelijke beperking. Het 

contact met deze kinderen vond ik zo waardevol, dat ik in 2003 als zij-instromer de twee 

jarige lerarenopleiding ben gaan volgen. Na die opleiding ben ik als leerkracht gestart op de 

Annie M.G. Schmidtschool in Hengelo. Ik heb daar vooral midden- en bovenbouwgroepen 

gedraaid. Naast het lesgeven raakte ik door neventaken als bovenbouwcoordinator en MR lid 

geïnteresseerd in school- en onderwijsontwikkeling. Dat heeft ertoe geleid dat ik in 2015 de 

schoolleidersopleiding heb afgerond. Direct daarna kreeg ik ook de gelegenheid om de taken 

van mijn directeur over te nemen. Afgelopen schooljaar is de school gefuseerd met een 

andere school. Het was een prachtige uitdaging om dat fusieproces te mogen leiden met als 

resultaat een nieuwe school met een nieuw concept.  

Ondanks het feit dat ik in de nieuwe school mag samenwerken met fijne betrokken collega’s, 

merkte ik dat ik ook heel enthousiast werd van de vacaturetekst voor directeur van de St 

Bonifacius school. Na een zorgvuldige afweging besloot ik dat positieve gevoel om te zetten in 

een sollicitatie. Ik was dan ook blij met het bericht dat ik vanaf 1 maart, samen met het 

team, me sterk mag maken voor het welbevinden en de leerontwikkeling van uw kind(eren). 

Ik kijk er erg naar uit en hoop u allen snel te ontmoeten.  

Met vriendelijke groet, 

Anne Sassen                                            
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De Vreedzame School 

 

Blok 4: Dit blok gaat over gevoelens 

 

Op school willen dat het voor iedereen veilig en prettig is in en rond de groep en dat we 

met respect met elkaar omgaan. Gevoelens benoemen en zich verplaatsen in de 

gevoelens van een ander is hiervoor belangrijk. Ook mogen kinderen “passen”. We 

willen ze de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen. We 

hopen dat het steeds “gewoner”  wordt om over gevoelens te praten. 

 

 

• In de lessen hebben we het bijv. over: 

Dat we beseffen dat gevoelens bij iedereen horen en ieder op een eigen manier reageert. 

Je er zelf over kunt vertellen en dat je kunt zien hoe een ander zich voelt. 

Gevoelens mogen er altijd zijn, we leren ermee om te gaan. 

Je rekening kunt houden met de gevoelens van een ander. 

Je er samen voor zorgt dat het fijn is. 

     

• Voor thuis: vooral hier is het veilig je gevoelens te uiten en te zien dat ouders dat ook doen. Bespreek bv. 

wat je kunt doen met je boosheid. 

- Terug doen 

- De ander de zin geven 

- Weten wat je wilt, rekening houden met wat jezelf wilt en wat de ander wil. 

Vooral de laatste manier zorgt voor een positieve omgeving met respect voor elkaar, geniet van de gesprekken met 

elkaar. 
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Kringgesprek groep 4-5 

Bij welke gebeurtenissen krijg je dit gevoel? 

Angstig: 

Als je in het donker loopt en iemand rent achter je aan. 

Je zegt dat dit erger is dan bang…. 

Sip: 

als je vriendje op vakantie is en jij mist hem dan zo 

Opgelucht: 

Dit voel je als je moet afzwemmen en je hebt je diploma gehaald. 

Verliefd: 

Als een meisje een leuke jongen ziet dan kun je dat gaan voelen        

Omgekeerd kan ook hoor en jongens op jongens ook. Eigenlijk alle mensen kunnen verlieft op                                                              

elkaar worden. 

Blij: 

ik ben blij wanneer de school uitgaat. 

Verheugen: 

Als je naar een feestje mag gaan, dan ben je ongeduldig je kunt niet wachten tot het zover is. 

Verlegen: 

Als je naar een feestje gaat waar veel vreemde mensen zijn. Dan weet je even niet goed hoe het zal gaan. 

Bang ben je misschien wel voor dieren, voor een vleermuis kan ik wel bang zijn. 

Onzeker, ben ik als ik boven op een hoge glijbaan sta en niet zeker weet of ik wel durf. 

Zenuwachtig, ik mag afzwemmen en dat is spannend ik voel me dan ook een beetje zenuwachtig 

Droevig word ik als ik word buitengesloten. 

Jaloers kan ik soms zijn als er iemand een snoepje krijgt en ik niet. Dan wil ik graag hebben wat een ander heeft. 
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Groep 1 is na de kerstvakantie gestart met het thema tijd.  

De 1e week kwam het feest van Oud en Nieuw aan de orde. Wat een plezier hadden de kinderen! 

Ze waren enorm druk met oliebollen maken en verkopen en ze hebben op verschillende manieren 

vuurwerk gemaakt. Wist u dat je van K’nex prachtig vuurwerk kan maken?! En als je een knikker door 

de verf laat rollen of met ecoline blaast, ontstaat er ook vuurwerk!! 

Het thema gaat nog even verder. We richten ons nu op de dagen van de week, maanden, seizoenen, 

dagindeling, klok, etc. Kortom, een uitdagend en leerzaam thema! 
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Agenda inclusief studiedagen en vakantierooster 2019-2020: 

 

• LET OP: De kinderen van groep 1 t/m 3 zijn dinsdag 21 januari 2020 om 

12.00 uur vrij in verband met een studiemiddag van de leerkrachten van de 

groepen 1 t/m 3. 

 

• We vieren Koningsdag op 24 april 2020 (i.p.v. op 17 april 2020). 

 

• Donderdag 13 februari 2020 zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het team. 

 

• Maandag 25 mei 2020 zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het team. 

 

• Daarnaast is groep 1/2  extra vrij van 8 t/m 10 juni 2020. 

 

 

Vakantierooster 2019 – 2020 

 

Voorjaarsvakantie  22 februari t/m 1 maart 2020 

Tweede paasdag  13 april 2020 

Meivakantie   25 april t/m 10 mei 2002 

Hemelvaartsdag + vrijdag 21 mei  en 22 mei 2020 

Tweede Pinksterdag  1 juni 2020 

Zomervakantie  10 juli om 12.15 uur t/m 23 augustus 2020 

 

 


