TIMONIEUWS
Een stevige basis voor persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk succes
17 februari 2017

Nieuwe gezichten!
In januari zijn 3 nieuwe collega’s gestart op de
Timotheusschool. Juf Gery is de leerkracht van
de opnieuw gestarte groep 1A. Zij werkt
fulltime. Juf Fatma is gestart in groep 5A, daar
neemt ze waar nu Juf Mariëlle met
zwangerschapsverlof is. Zij werkt ook fulltime en
is dus nog twee dagen beschikbaar voor extra
ondersteunende werkzaamheden. Juf Taudilya
werkt drie dagen en is vooral beschikbaar voor
extra ondersteuning en vervanging. Daarnaast
staat ze vast een dag voor groep 8. Verderop in
de nieuwsbrief stellen zij zich kort voor.
Tot slot nog een bijzonder nieuw gezicht. Op 24
januari is juf Mariëlle bevallen van een dochter!
Ze heet Emma Maria (roepnaam Emma). Het
gaat goed met het hele gezin.

de school opnieuw het basisarrangement krijgt
toegekend. Dat betekent dat de inspecteur vol
vertrouwen is over de kwaliteit van het
onderwijs! We zijn erg tevreden en trots op het
behaalde resultaat!
De inspecteur heeft die dag klassen bezocht en
veel gesprekken gevoerd; met de directie en
interne begeleiding, met een afvaardiging van
het team, met leerlingen en een groep ouders.
Aan het eind van de dag werd ook duidelijk dat
de inspecteur een ‘goed’ toekende voor het
pedagogisch klimaat.

Jump-in certificering
Binnenkort ontvang de Timotheusschool het
Jump-in certificaat. Dit certificaat wordt
uitgereikt aan scholen die voldoen aan alle
voorwaarden die Jump-in stelt. Op 17 maart
wordt het certificaat uitgereikt. U hoort
binnenkort hoe dat gaat gebeuren.
Offerfeest 2017
Het Offerfeest van 2017 valt in het laatste
weekend van de zomervakantie. Dat biedt velen
van u de mogelijkheid om het met familie in het
buitenland te vieren. We hebben daarom
besloten om op maandag 4september een
studiedag te plannen. Die dag zijn de kinderen
nog vrij. De eerste schooldag van het nieuwe
schooljaar is op dinsdag 5 september.
Bezoek onderwijsinspectie
Op dinsdag 31 januari is de Timotheusschool
bezocht door de onderwijsinspectie. Aan het
eind van de dag kon de inspecteur melden dat
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Nationale Voorleesdagen

Van 25 januari t/m 4 februari waren de
Nationale Voorleesdagen. Het boek van het jaar
is ‘De kleine walvis’ geschreven door Benji
Davies. Dit boek is, samen met nog andere
boeken, voorgelezen in de groepen 1, 2, en 3
door onze voorleeswinnaars uit de groepen 7 en
8 tijdens het voorleesontbijt op woensdag 25
januari. De voorleeswinnaar van onze school,
Noussaiba Yerou uit groep 8b, heeft meegedaan
aan de volgende ronde van de
Voorleeskampioen van Nederland. Helaas is ze
niet door naar de volgende ronde maar hier op
school hebben we van haar voorleestalent
genoten!

Kind & Motoriek
Binnenkort zal Romee van Nielen haar
werkzaamheden voor Kind en Motoriek gaan
overdragen aan Stender Buchner. Romee maakt
een carrièreswitch. De kinderoefentherapie zal
dan vanaf dinsdag 14 maart door Stender
gegeven worden. Voor degene die alvast een
vraag hebben voor Stender, hij is te bereiken via
mailadres: Stender@kindenmotoriek.nl. Ouders
kunnen hem vanaf 14 maart ook op dinsdag
bereiken in de kleuter-speelzaal waar hij de
therapie geeft.
We wensen Romee veel plezier en succes bij de
dingen die ze nu gaat doen en bedanken haar
voor de inzet!

Romee van Nielen

Stender Buchner

Timotheusschool 60 jaar!
In de vorige nieuwsbief konden wij al melden
dat we in de week van 3 tot en met 7 juli vieren
dat onze school 60 jaar (en een beetje) bestaat!
We zijn druk bezig met het maken van plannen
voor deze week. Inmiddels kunnen we alvast
melden dat in deze week alle groepen op
schoolreisje gaan. Vrijdag 30 juni beginnen we al
met een heel speciale activiteit. We houden nog
even geheim wat we gaan doen, maar we gaan
werken aan een muzikaal aandenken voor alle
kinderen!

Even voorstellen…Juf Gery
Hallo allemaal! Mijn naam is Gery Verlinden. Ik
ben in januari begonnen hier op de
Timotheusschool.
Ik geef met veel plezier les aan de allerjongste
kinderen van de school. In groep 1A leren we de
regels op school, spelen met elkaar en met
verschillende materialen.
Op dit moment is de groep nog klein, maar er
komen steeds nieuwe kinderen in de klas. Dus
binnenkort is ook in deze klas geen lege stoel
meer te vinden!
Ik vind het een leuke uitdaging om de kinderen
op een spelende manier iets nieuws te leren,
ieder dag weer. Tot ziens hier op de
Timotheusschool!
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Even voorstellen…Juf Fatma
Mijn naam is Fatma Bodur. Ik ben 26 jaar en
woon in Amsterdam. Ik vervang juf Marielle
tijdens haar verlof en sta al een tijdje voor groep
5A met juf Pascalle. Op de maandag, dinsdag en
woensdag sta ik voor de groep en donderdag en
vrijdag ga ik ook leerlingen van de groepen 3 en
4 ondersteuning bieden.
Ik kijk uit naar een fijn en goed schooljaar met
de kinderen én met de ouders.
Even voorstellen…Juf Taudilya
Mijn naam is Taudilya Bozkurt. Geboren en
opgegroeid in Rijssen, een kleine stad in Twente.
Nog niet zo lang geleden ben ik verhuisd naar
het westen, omdat mijn man hier woont. Mijn
man raadde mij aan om te solliciteren naar een
baan op de Timotheusschool; zijn oude
basisschool waar hij veel goede herinneringen
aan over heeft gehouden.
Op maandag en dinsdag bied ik ondersteuning
aan leerlingen aan en op de woensdagen sta ik
voor groep 8a. Ik hoop op een leuke tijd met de
kinderen, collega's en met u als ouder.
Uit de groepen 1/2
Na de kerstvakantie hebben de kinderen
gewerkt aan en gespeeld rond het thema
‘Wonen’. Waar we wonen, hoe, waar en met
wie we wonen en leven. In een huis, flat of op
een andere manier. De kinderen hebben veel
geleerd en met plezier gewerkt. Na de
voorjaarsvakantie staat het thema
lente/voorjaar gepland.
In de maand Maart staan er voor alle groepen 1
en 2 bibliotheekbezoeken gepland. De
leerkracht van uw kind zal u hierover verder
informeren.

De medezeggenschapsraad
Wederom een oproep voor kandidaten voor de
MR van onze school. De oudergeleding van onze
medezeggenschapsraad heeft plaats voor
ouders die graag willen meedenken en
beslissingen nemen, die in het belang zijn van
onze school.
Heeft u interesse? U kunt zich aanmelden!
Uiteraard kunt u voor informatie altijd terecht
bij één van de leden van de MR. Hartelijke
groet, Diane v.d. Steenhoven (voorzitter,
leerkracht groep 1/2F).

Digiduif
Zoals aan het begin van het schooljaar
aangekondigd, is dit de laatste keer dat ouders
automatisch een papieren versie van de
nieuwsbrief ontvangen. Vanaf nu wordt de
nieuwsbrief digitaal verstuurd naar iedereen die
zich heeft aangemeld bij Digiduif. Er is een klein
aantal ouders dat heeft aangegeven de
nieuwsbrief nog op papier te willen ontvangen.
Daar zorgen we uiteraard voor. Er is een grote
groep ouders die nog geen keus heeft gemaakt.

Op dit moment heeft 50% van de ouders
een keus gemaakt. Deze groep ontvangt
de eerstvolgende nieuwsbrief.
Daarom nog een laatste zeer dringende
oproep aan de overige ouders om zich
aan te melden bij Digiduif (dat heeft onze
voorkeur) of te kiezen voor papier. Dat
laatste kunt u melden bij de
administratie.
Belangrijke data
20 februari t/m 3 maart
7 maart
15 maart
22 maart
4 april
7 april
13 april
14 april
17 april
18 t/m 20 april
21 april
24 april t/m 5 mei

Voorjaarsvakantie
Verkeersexamen gr. 7
Verkiezingen (aula bezet)
De Grote Rekendag
Schoolfotograaf
Studiedag (vrij)
Paasontbijt
Goede Vrijdag (vrij)
Paasmaandag (vrij)
CITO Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie
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