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                                         NIEUWSBRIEF september 2019 
 

 
Beste ouders en verzorgers , 
 
In deze nieuwsbrief kunt u onder andere lezen hoe de personele bezetting rondom juf Demi en de 
vervanging van juf Tiffany is georganiseerd, geven we een update over de laatste 
verbouwingsonderdelen en komen er organisatorische zaken aan bod.  
 
Opstart in de school 
Het is fijn werken en leren in onze Kustschool. De open ruimte met de doorkijkjes naar de lokalen 
geven een ruimtelijk gevoel. De kinderen leren in de centrale ruimte, de hoeken worden al gebruikt 
en ook het aanrecht kan gebruikt worden. Afgelopen week zijn er pannenkoeken gebakken, dat rook 
heerlijk!! Ook de samenwerking met de KOV verloopt plezierig.  
De startgroep is vijf ochtenden samen met groep 1-2 rondom het thema “huis en thuis” aan het 
leren. Heeft u al een kijkje genomen? De moeite waard hoor! 
 
Afscheid meester Kees Moelker 
Op vrijdag 13 september hebben we op feestelijke wijze afscheid genomen van meester Kees. Hij 
heeft zijn werkzame carrière in het onderwijs op spectaculaire wijze afgesloten met een voorstelling, 
kinderen die hem toezongen, en er waren ouders en onderwijspartners die hem alle goeds wensten 
voor de toekomst. Als collega’s hebben we dag samen met Kees en zijn vrouw Hanneke afgesloten 
met een etentje. Het was een gezellige dag waarvan Kees erg heeft genoten!  
 
Inloop 
Een nieuw gebouw in gebruikt nemen en een routine opbouwen die voor iedereen aangenaam is, 
vergt even puzzelen en zoeken. 
We merken dat het ’s morgens in de hal een stuk rustiger is nu er voor schooltijd geen tassen meer 
naar de kapstok gebracht worden, maar waar laat je als kind je mooie tas vóór schooltijd als je op het 
plein aan het spelen bent?  
We hebben hier voorlopig voor bedacht dat de kinderen de tas op de droogloopmat, links, in het 
halletje mogen leggen. Aan het wandje daar worden haken bevestigd zodat er ook tassen kunnen 
worden opgehangen. De kinderen kunnen dan, als de school ingaat, de tas meenemen en samen met 
de jas ophangen aan de kapstok van de eigen groep. Zo hopen we dat de tassen van de kinderen 
schoon en droog blijven én de rust in de hal gewaarborgd blijft. De komende periode willen we kijken 
hoe dit gaat.  
Wilt u vóór of na schooltijd met uw kind(-eren) het gemaakte werk in de klas bekijken, of even met 
de juf in gesprek, dan bent u natuurlijk van harte welkom!    
 
Vervanging 
Hoewel het vinden van vervangers in het onderwijs momenteel zeer moeilijk is, kunnen we met trots 
melden dat we voor de tijd dat juf Tiffany met zwangerschaps- en bevallingsverlof is, een passende 
vervangster hebben gevonden!  
We zijn erg blij om Charlotte Everaerd als collega te mogen verwelkomen. Juf Charlotte is vanaf 
maandag 16 september al op onze school aan het meedraaien met Juf Tiffany en juf Els. Zo kan ze de 
school, onze visie, de manier van werken vanuit beredeneerd leerstofaanbod en de specifieke 
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samenwerking met de KOV in de Startgroep leren kennen, én kunnen ook de kinderen aan haar 
wennen.  
Met de start van de herfstvakantie start ook het verlof van juf Tiffany.  
 
Luizen 
De school is luisvrij!!  
 
Inzet juf Demi 
Het team heeft met elkaar afspraken gemaakt over de inzet van juf Demi op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag. Dit heeft geresulteerd in een mooie verdeling over alle groepen. Juf Demi 
wordt in iedere groep ingezet op verschillende onderdelen: ze gaat met de gymlessen van groep 1-2 
mee om het omkleden soepel te laten verlopen, in iedere groep ondersteunt ze groepjes leerlingen 
bij het inoefenen van leerstof. Hierdoor kunnen de leerkrachten meer tijd vrijmaken voor kinderen 
die extra ondersteuning nodig hebben en kunnen de leerkrachten IPC-thema’s voorbereiden en 
schoolbrede ontwikkelpunten uitwerken.  
 
Verbouwing  
In de afgelopen weken zijn er nog een aantal puntjes op de i gezet: de IPC-prikborden zijn 
opgehangen; de waterkranen zijn aangesloten en de lamellen zijn in alle ruimten opgehangen. In de 
herfstvakantie worden de screens geïnstalleerd evenals de nieuwe binnendeuren.  
 
Inmiddels is ook de Schoolpleincommissie van start gegaan. Zij gaan als eerste de voortuin van de 
school aanpakken en daarna komt het schoolplein aan bod. Het aanpakken van de voortuin heeft 
prioriteit omdat de toegekende subsidie voor het verbeteren van de voortuin vóór het eind van 2019 
gebruikt moet zijn. Anders vervalt het subsidiebedrag. Daarnaast wordt er bij het realiseren van een 
nieuwe voortuin ook nagedacht over bijv. een ‘Kiss & Ride’- zone.  
 
Schoolgids 
Afgelopen week heeft u de schoolgids ontvangen. Ondanks dat we er met vele ogen goed naar 
hebben gekeken, zijn er toch wat fouten ingeslopen. Zo leest u in de activiteitenkalender dat er een 
nieuwjaarsreceptie is, maar dit evenement wordt dit jaar overgeslagen omdat we op 10 oktober de 
officiële opening van de school met elkaar vieren. 
Ook staat er ten onrechte dat we op school een schoolkrant maken en verspreiden.  
 
Parro 
We zijn inmiddels druk bezig om het ouderportaal Parro in gebruik te nemen. Dit vergt nog wat werk 
achter de schermen. Zodra alles in gereedheid is gebracht gaan we er mee aan de slag. U hoort hier 
snel meer over! Denkt u er aan om het toestemmingsformulier aan de leerkracht te geven? 
 
Opening Kustschool 
Op donderdagmiddag 10 oktober is de feestelijke opening van De Kustschool. U ontvangt hier 
binnenkort een uitnodiging voor, maar reserveer deze middag alvast in uw agenda! 
We kunnen nog niet veel verklappen maar achter de schermen zijn we druk bezig om er een 
bijzonder moment van te maken!  
 
In het nieuws 
Heeft u de reportage over onze Kustschool gelezen in de PZC van afgelopen zaterdag en/of het 
filmpje op de PZC-site? We hebben onze school mooi kunnen presenteren! Een kopie van het artikel 
hangt in de entree op het groene prikbord; om nog eens te bewonderen of alsnog te lezen.  
 
Nieuwe leerlingen 
In het nieuwe schooljaar hebben we Madee Westphaal, Lizzy en Mike Pretorius en Iris van den Hoek 
van harte welkom mogen heten op onze school. Zij zijn allen  4 jaar geworden en zijn gestart in groep 
1 bij juf Els en juf Tiffany. We hopen dat jullie een fijne tijd hebben op De Kustschool!  
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Lesvrije dag onderbouw 
Denkt u er aan dat aanstaande vrijdag (20 sept)  alle kinderen van groep 1 t/m 4 vrij zijn!  
 
Wie zijn er jarig? Alle leerlingen van harte gefeliciteerd! 
Lotus Buijze  4 augustus 7 jaar 
Iris van den Hoek 9 augustus 4 jaar 
Lizzy Pretorius  19 augustus 4 jaar 
Mike Pretorius  19 augustus 4 jaar 
Jarno Martle  27 augustus 6 jaar 
Eva du Fosse   27 augustus 7 jaar 
Siem de Witte  28 augustus 7 jaar  
Zoë Conrads  3 september 7 jaar 
Madee Westphaal 9 september 4 jaar 
Jayden Lutijn  9 september 6 jaar 
Eline Gruson  23 september 10 jaar 
Suze Grahame  2 oktober 5 jaar 
Anne Mistiaen  4 oktober 9 jaar 
Bruce Roth  6 oktober 8 jaar  
 
 
  
Tot de volgende nieuwsbrief, 
Het Kustschoolteam.  


