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Team
Eerder dit jaar ging juf Mariëlle met
zwangerschapsverlof. Zij start in mei weer met
haar werk. Dat zal voor haar wel weer even
wennen zijn. Juf Nilofer ging kort geleden ook
met zwangerschapsverlof. De uitgerekende
datum nadert! Zij is tot de zomervakantie
afwezig. Ze wordt na de meivakantie vervangen
door juf Celine. In de meivakantie gaat tenslotte
ook Juf Taudilya met zwangerschapsverlof.
Pensionering juf Marja
Juf Marja bereikt op 2 mei de
pensioengerechtigde leeftijd. Op dat moment
sluit ze niet alleen haar loopbaan af, maar ook
een periode van 12 jaar op de Timotheusschool
komt dan ten einde. Een bijzonder moment!
Afscheid nemen is nooit leuk, maar een
pensionering is zeker ook een reden om iemand
in het zonnetje te zetten en het te vieren. Dat is
gisteren al gedaan door haar leerlingen. Zij
hadden een surpriseparty georganiseerd. Wij als
team nemen op 2 mei afscheid. Het zal daarna
voor ons en voor de leerlingen wel even wennen
zijn. Juf Marja heeft een groot hart voor de
leerlingen. Haar enorme inzet en betrokkenheid
zullen we missen. Na de meivakantie neemt Juf
Fatma de groep over. Juf Marja en Juf Fatma zijn
al druk met de overdracht. Hierna leest u ook
nog een persoonlijk bericht van juf Marja.

Ikram, die snuffelstage deed bij onze groep was
discjockey. In de klas waren er ook nog een paar
optredens. Fantastisch. Nogmaals heel erg
bedankt, ik ga mijn groep en het onderwijs
missen.
Na 12 jaar onderwijs ga ik ermee stoppen.
Genieten van mijn pensioen, ik ga bedenken wat
ik dan ga doen. Verder wil ik iedereen bedanken
waar ik close mee samen heb gewerkt.
Bedankt voor de samenwerking, ik zal de
gezelligheid zeker missen.

Nieuwsbrief
Op dit moment ontvangt 56% van de ouders
deze nieuwsbrief; 53% koos voor digiduif en 3%
heeft gekozen voor papier! Kent u iemand die
nog niet gekozen heeft? Wilt u hen helpen hun
digiduif te activeren?

56%

Van juf Marja
Via deze weg wil ik de ouders en de kinderen
van groep 6B hartelijk bedanken.
Iedereen wist ervan, behalve ik, wat een
verrassing. Een surprise party……hier doe je het
allemaal voor! Helemaal zelf bedacht door de
kinderen en ook zelf geregeld! Slingers,
ballonnen, chips, snoep, drinken, kaarsjes,
confetti en zelf cadeaus.
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Timotheusschool 60 jaar!
Vrijdag 30 juni beginnen we de feestweek met
een verrassende muzikale activiteit. In deze
feestweek gaan ook alle groepen op
schoolreisje. Maandag 3 juli gaan de groepen 12 naar Sprookjeswonderland in Enkhuizen.
Dinsdag 4 juli gaan de groepen 3-4-5 naar het
Dolfinarium in Harderwijk, de groepen 6-7-8
gaan naar Duinrell in Wassenaar.
Woensdag en donderdag hebben we een
activiteit die we nog even geheim houden. Alle
kinderen uit alle groepen moeten voor deze dag
een lege schoenendoos meenemen en de
kinderen uit de groepen 1 t/m 4 een
medicijn/fotorol busje. In de klassen
worden de dozen nu al verzameld!
Vrijdag 7 juli sluiten we deze week feestelijk af.

Medezeggenschapsraad (MR)
Enige tijd geleden hebben we een oproep
gedaan om onze MR weer compleet te maken.
De MR is op zoek naar twee nieuwe ouderleden.
We hebben gevraagd of ouders wilden
reageren.
We zijn blij met het aantal reacties dat we
hebben gekregen. Na een informatieve
bijeenkomst, hebben vijf ouders zich kandidaat
gesteld. Omdat dit meer ouders zijn dan de
beschikbare plaatsen (2), wordt er een
verkiezing gehouden.
Hoe gaan we dit doen? We stellen de ouders
kort aan u voor. U ontvangt na de vakantie apart
een brief met daarop een antwoordstrook
waarmee u kunt stemmen. Het stembriefje kunt
u vanaf 10 mei 2017 in de ‘stembus’ doen die in
de hal komt te staan. De stembus sluit op
dinsdag 18 mei.
De kandidaten zijn:
Najat Benhammouch-Rabbaj
moeder van Yassin uit groep 5B

De schoolfotograaf
De eerste lading schoolfoto’s zijn binnen! Het is
nog niet compleet. Binnenkort volgt de rest.
Heeft u hulp nodig bij het bestellen van de
schoolfoto? Dan kunt u gebruik maken van
onderstaande service:
Woensdag 10 mei kunt u van 8.30-11.00 uur
met hulp van de fotograaf schoolfoto’s bestellen
in de ouderkamer.

M. Ben Salah
vader van Ibtisam uit 1/2B, Badr uit 1/2D en
Sabri uit 1/2C
Touraya Chiri
moeder van Nisrine uit 7A en Noor uit 1A
Kristina Pavlic-Simic
moeder van Vanessa uit 5B
MW.Yaghdi
moeder van Safouan uit 1/2F

U kunt dan contant betalen of pinnen! Neem uw
inlogkaartjes mee plus geld of pinpas!
Belangrijke data
De foto’s van 2015/2016 kunnen dan ook nog
worden besteld. Leuke herinneringen voor thuis
en familie/vrienden!
Met vriendelijke groet,
Team RDFOTO
https://bestel.rdfoto.nl

Meivakantie
Hemelvaart (vrij)
Sportdag 6, 7 en 8
Pinkstermaandag (vrij)
Sportdag 1 t/m 5
Olympische dagen groep 8
Studiedag (vrij)
Volgende TimoNieuws

t/m 5 mei 2017
25 en 26 mei 2017
2 juni 2017
5 juni 2017
9 juni 2017
22 of 23 juni 2017
26 juni 2017
30 juni 2017
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