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Nieuwsbrief  3 
Schooljaar 2019-2020 
Oktober 2019 
 
Beste ouder(s), verzorger(s) van De Loofhut, 
 

Al bijna herfstvakantie…. De nieuwsbrief 
zou eigenlijk volgende week uitkomen maar 
er zijn nog wel wat bijzonderheden die wat 
eerder onder julie aandacht moeten komen 
dus daarom deze week. 
De afgelopen periode hebben we hard 
gewerkt aan de sfeer in de school en in de 
klassen en het valt op dat er rust is in de 
school. Op een enkel incidentje na maar dat 
houdt het spannend. 

 
 
Personele bezetting  
Na de herfstvakantie gaat juf Jelena van haar 
zwangerschapsverlof genieten. We hebben voor 
het Vogelnest een goede vervanging kunnen 
regelen!!! Meester Jetze komt op woensdag en 
donderdag. Voor de Leeuwenkuil neemt juf 
Charlotte de dag over van juf Jelena. 
Verder prijzen we ons gelukkig dat we nog bijna 
geen ziekte hebben gehad en dat het eerste 
griepgolfje aan onze deur voorbij is gegaan. 
Verder zijn we blij met het team zoals het nu 
functioneert.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Voor de administratie is er een nieuwe collega: 
Linda Meijer. Zij is in ieder geval iedere 
dinsdagochtend aanwezig in het 
directiekantoor. Verlofformulieren, 
inschrijfformulieren enz. kunt u bij haar 
ophalen. 
 
 

 
 
Ouderraad 
Er zijn nieuwe ouders die zich aangemeld 
hebben voor de ouderrraad! Binnenkort zullen 
zij voor de eerste keer bij elkaar komen. 
Dat neemt niet weg dat er nog meer ouders 
welkom zijn. Vele handen maken tenslotte licht 
werk! Er wordt zeker nog een goede 
penningmeester gezocht die de financiën van 
de ouderraad gaat beheren. Denk niet “dat doet 
een ander wel” want jullie zijn die ander. U kunt 
zich opgeven bij juf Marian of bij mij. 
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Het huis van de Marken: 
Vlak achter de school staat het Huis van de 
Marken. Hier worden allerlei leuke (buurt) 
activiteiten georganiseerd voor kinderen. 
*Op dinsdagen tot en met 12 november hebben 
we een schilderworkshop van 14:30 t/m 15:30 
(behalve in de herfstvakantie) 
*Lampionnen maken op 23 en 30 oktober en 6 
november. 
*23 oktober kinderbingo om 14:00 
*In de herfstvakantie zijn er kinderactiviteiten 
op maandag, woensdag en vrijdag van 13:30-
15;00 
*Op alle woensdagen is er Kinder knutsel 
club van 14;30-15:30. 
 
Voor alle activiteiten geldt; graag aanmelden 
via huisvandemarken@gmail.com of even 
langskomen bij het huis zelf op Vrijmark 227. 
 

Belangrijke data: 
Vrijdag 18 oktober: Maandviering 
Vissenkom en Pinguïnrots (Leeuwenkuil is 
verplaatst naar 19 nov.) De ouders van de 
optredende groepen zijn om 13.30 uur van 
harte welkom! 
19 oktober t/m 27 oktober: Herfstvakantie 
 
 
 


