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Van het team  

Per 1 oktober is juf Jackelien officieel bij ons gestart als intern begeleider en dit schooljaar 

loop juf Kelly haar lio-stage in groep 4-5. Zij is er nu op dinsdag en zal het tweede helft van 

het schooljaar op maandag, dinsdag en woensdag werken. Hieronder stellen zij zich voor. 

 

Ons team is helaas nog niet compleet, ter vervanging van juf Anke zoeken we een juf of 

meester voor groep 4-5 op donderdag en vrijdag. De vacature mag via social media gedeeld 

worden! Het gaat niet alleen om een zwangerschapsverlof, juf Anke komt niet na haar verlof 

niet terug als juf van groep 4-5. 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Ik mag me voorstellen aan jullie :) 

Ik ben Jackelien en ben sinds 1 oktober de nieuwe ib-er van de Schittering voor de groepen 3 

t/m 8. Daarnaast werk ik voor het Expertisecentrum van onze stichting als co-teacher en ben 

ik ook nog werkzaam als invalleerkracht voor de vervangingspool. Zo blijf ik ook nog 

verbinding houden met het lesgeven en de kids :).     

 

Mochten jullie vragen hebben of iets door willen geven dan mag u me altijd mailen of even 

naar school bellen. Email: j.roks@dewaarden.nl 

 

Ik heb al een paar leuke en leerzame weken gehad met de kinderen en het team van de 

Schittering. Ik heb er ontzettend veel zin en kijk uit naar een prettige samenwerking. 

 

Groetjes, Jackelien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoi allemaal, 

 

Mijn naam is Kelly en vanaf het begin van dit schooljaar start ik als LIO-stagiaire bij groep 

4/5. Ik woon in Oudenbosch en bevind mij in mijn laatste jaar van de PABO. Naast mijn 

studie ben ik al 2,5 jaar werkzaam als onderwijsassistent. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om 

te koken, wandelen, reizen en socializen met vrienden en familie. 

 

Ik heb heel veel zin in dit schooljaar om er met 

de kinderen een mooi schooljaar van te maken 

en mij te ontwikkelen tot volwaardig juf.  

 

 

 

 

 

 

Van de oudervereniging 

Er is een datum geprikt voor de rommelmarkt: zaterdag 15 mei. Zet het alvast in uw agenda! 

Hopelijk kunnen we er dit schooljaar eindelijk weer een feestelijke rommelmarkt van maken 

waardoor we toffe activiteiten voor de kinderen van de Schittering kunnen bekostigen! 

 

Van de MR  

De eerste vergadering van de MR was op 21 september. We hebben voornamelijk aandacht 

besteed aan het Nationaal Programma Onderwijs. De school heeft een plan geschreven om 

de extra gelden die zij ontvangen vanwege de ‘corona-achterstanden’ in te zetten. In het 

plan wordt nu pas iets meer dan de helft van het geld uit gegeven, het plan zoals nu 

omschreven is goedgekeurd door de MR. School gaat aan de slag om het plan verder uit te 

werken, het bedrag moet binnen 2 schooljaren uitgegeven worden. 

 

Op de Schittering zetten we vooral in op leesonderwijs, rekenonderwijs, duurzaam 

veranderen en verbeteren met het team en de sociaal emotionele en brede ontwikkeling 

van de kinderen. Binnenkort ontvangt u een presentatie met hierin het proces en de 

actiepunten. 

 

Events 

Op dit moment werken we in alle groepen binnen het thema van de Kinderboekenweek 

‘worden wat je wil’. Er komen geheime voorlezers op bezoek, er wordt voorgelezen aan 

hond Buurman en kinderen maken in de klas veel leesmeters. Welke klas leest deze twee 

weken het meest? Ook wordt er op allerlei manieren gewerkt met leesboeken, denk hierbij 

ook aan taal- en rekenopdrachten of bijvoorbeeld ’30 seconds’ met beroepen. Groep 4-5 

studeert op dit moment de musical ‘de beroepenpolonaise’ in, 20 oktober voeren zij deze op 

voor alle kinderen van de Schittering! 

 

 



Cartridges en batterijen 

Al jaren staat er op school een inleverbak voor batterijen, geef lege batterijen dus mee aan 

uw kinderen! Voor elke volle bak die wij inleveren ontvangt de school een kleinigheidje. 

Sinds kort staat er ook een inleverbak voor cartridges op school. Misschien heeft u door het 

thuiswerken nu juist wel extra lege cartridges? Geef ze mee aan uw kind(eren) en lever ze in 

op school. U bent van uw afval af en de school kan er een klein beetje aan verdienen!  

 

  

Kalender  

22 okt                      studiedag, leerlingen zijn vrij 

23 okt t/m 31 okt herfstvakantie 

12 nov 11.11         bekendmaken carnavalsraad 

23+25 nov             10-minuten gesprekken 

26 nov                    rapport 1 mee naar huis  

3 dec                    Sint-viering 

6 dec        studiedag, leerlingen zijn vrij 



 

  


