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Beste ouders/verzorgers,  
Graag maak ik van deze nieuwsbrief gebruik om 
mijn nieuwjaarswensen aan u over te brengen.  
Dat het een mooi jaar mag worden, waarin wij 
samen met de kinderen, in goede gezondheid 
en met veel plezier tot leren kunnen komen. 
 
Kim Rietveld 
 
 
 
 
 
 
Sportpunten Gorinchem Beweegt gaan BUITEN door! 
Door de huidige Corona maatregelen moeten wij onze sportpunten buiten laten plaatsvinden. We 
zouden het leuk vinden als je samen met je vriendjes en vriendinnetjes mee komt doen. We hebben 
de containers weer volgepakt en de spellen staan weer klaar om te spelen. Hopelijk zien wij jou op 
een van de volgende locaties.    
 
Om deze reden is er dan ook voor onze wijk Gorinchem Oost een aangepast rooster gemaakt: 
Maandag 15.15 uur – 16.30 uur Sportpunt Park ’t Haagje 
Woensdag 14.00 uur - 15.30 uur Sportpunt Schoolplein Brede School Dalemplein 
Donderdag 15.15 uur – 16.45 uur SNS Gorcum Streetsoccer Park ’t Haagje (vanaf 9 jaar) 
Nieuwe kleutergroep 

Sabine van der Wal 

Ons team 

In deze tijd van leerkrachten tekort ben ik erg blij en trots jullie te kunnen informeren dat we per 

10/01/2022 invulling hebben kunnen geven aan onze instroomgroep (groep 1D).  

Dit gaat een samenwerking worden tussen Alise van Arendonk en Lotte van ‘t Veer.  

Juf Alise heeft zich als Pabo stagiair, binnen LOGOS, bewezen een competente kleuterleerkracht te 

zijn die goed aansluit bij de identiteit van Het Kleurenlint. Daarnaast zal zij met haar enthousiasme en 

leergierigheid van meerwaarde zijn in de huidige ontwikkelingen binnen het (onderbouw)team. 

Juf Lotte werkte 5 dagdelen voor groep 3 en 5 dagdelen voor groep 4. In goed overleg hebben wij 

haar taken kunnen verdelen, namelijk; 

- 4 dagdelen groep 3, juf Talitha heeft aangegeven dat dit toereikend is met de huidige groep. 

- Meester Simon gaat twee dagdelen groep 4 ondersteunen. 

- Juf Marina zal de zorgbegeleiding in groep 4 op zich nemen. 
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Daarnaast is er ook nog goed nieuws te melden over de vervanging in groep 1/2B. In ieder geval tot 

aan de februari vakantie, heb ik vervanging voor juf Jonna gevonden. 

Dit gaat juf Anke op zich nemen.  

Agenda januari/februari 

De agenda is tegenwoordig ook in de Parro -app zichtbaar. 

10/01 Start nieuwe gebouw 

19/01 Studiedag 

1/02 MR 

16/02 Rapport 

26/02  Start voorjaarsvakantie 

 


