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Beste ouder(s), verzorger(s) van De Loofhut, 
 
Personele bezetting  
De eerste griepgolf lijkt voorbij, we zijn er nog 
netjes doorgerold. 
Meester Rian is weer thuis en is begonnen aan 
zijn revalidatie, dit zal helaas nog wel tijd in 
beslag gaan nemen. Rian is blij met alle 
berichtjes en kaartjes. Mocht u  nog een kaartje 
willen sturen dan kan dat op school afgegeven 
worden, er gaat regelmatig iemand naar Rian 
die het dan mee kan nemen. 
Dan is er minder leuk nieuws. Juf Marjolein zal 
na de kerstvakantie niet meer hier op school 
werken. Marjolein is verhuisd naar Harderwijk 
en heeft daar een baan gevonden. Voor haar 
heel fijn want ik weet uit ervaring wat reistijd 
met de zorg voor een gezin samen voor druk 
geeft,  maar voor de school natuurlijk minder 
fijn! 
Er komt voor juf Marjolein wel een invalster die 
in ieder geval tot het eind van het schooljaar 
blijft samen met juf Eline. Haar naam is Yvonne 
Daniëls.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Feestmaand. 
De leukste maand van het jaar komt er aan 
(tenminste voor de kinderen). Volgende week 
Sinterklaas en daarna de gezellige kersttijd in. 
We starten volgende week ook met de advent 
tijd. Iedere week zal er een extra kaarsje 
aangestoken worden tot de laatste kaars vlak 
voor kerst. Ook zullen er verhalen verteld 
worden die bij de adventtijd passen. 

 
 
Verder zullen er extra activiteiten zijn. Er zijn 
groepen die naar een concert gaan, we krijgen 
een kerstkaart etsen workshop voor de 
bovenbouw en diverse knutselactiviteiten. De 
groepen zullen u hier zelf van op de hoogte 
houden. 
 
Audit: 
Vorige maand hebben we een audit gehad 
waarbij de school door een onafhankelijke 
persoon is doorgelicht. Positief is dat, 
vooruitlopend op de conclusies, de ervaring is 
dat er een fijne, rustige sfeer in de school is met 
een goed werkklimaat. De rapportage is net 
binnen en zal binnen de 
Medezeggenschapsraad uitgebreid besproken 
worden. Natuurlijk houden we jullie op de 
hoogte. 

Belangrijke data: 
Donderdag 5 december: Sinterklaasfeest. 
We hopen natuurlijk dat Sint deze dag een 
bezoekje komt brengen aan de Loofhut. 
Woensdag 18 december: Kerstviering 
Vrijdag 20 december: Kerstvakantie!! Tot 6 
januari 
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