
Nieuwsbrief   

EVEN VOORSTELLEN 

 

Ik wil mijn als nieuw lid van de Raad van Toezicht aan u voorstellen. 

Ik ben Truus van Ginkel - de Rooij, 

geboren in 1954 te Harmelen. Ik ben 

gehuwd met Henk en samen hebben we 

4 dochters en 5 kleinkinderen. Bernd en 

Imke zijn twee van onze kleinkinderen, die 

nu in groep 7 van de Kraanvogel zitten. 

Ik woon sinds 15 mei 2018 in Varsel. Ik ben 

gepensioneerd en heb als ICU/CCU 

verpleegkundige gewerkt.  

Ik ben afgelopen november door een 

van de ouders gevraagd of ik zitting wilde 

nemen in de Raad van Toezicht. Ik heb in 

meerdere inspraakorganen gezeten, waardoor ik met een bepaalde 

afstand naar de organisatie kan kijken en daar vragen over kan 

stellen. 

Dit waren  de volgende inspraakorganen;   

* de MR van basisschool: De Cirkel in Gouda  

* het bestuur van Het Kraankuikentje,  

*het schoolbestuur van De Kraanvogel 

*ouderklankbordgroep van het Isendoorncollege 

*de ondernemingsraad van Gelre Ziekenhuizen. 

 

Mijn hobby’s zijn: wandelen, lezen, quilten, haken, bridgen, puzzelen, spelletjes spelen. 

Daarnaast ben ik vrijwilliger bij Huis van de Pelgrim en ga mee als verpleegkundige naar 

Lourdes. 

BUREAU HALT 

Bureau Halt komt op dinsdag 21 maart een gastles verzorgen in groep 7/8. Zij gaan die dag 

iets vertellen groepsinvloed. 

Opgroeiende jongeren zijn gevoelig voor groepsinvloed. Ze zoeken steun bij leeftijdsgenoten 

en willen graag bij een groep horen. Jongeren hebben vaak geen idee wat de gevolgen 

van hun gedrag zijn voor zichzelf, maar ook voor anderen in hun omgeving.  

In de voorlichting zoeken we met de leerlingen uit wat invloed van de groep betekent en 

hoe ze hiermee kunnen omgaan. 

 

Agenda 

 

 

27 februari – 3 maart 

Krokusvakantie 

 

 

6 maart 

Weer naar school 

 

 

9 maart 

Naschools-gymuurtje 

15.15 – 16.15 uur 

 

 

14 maart 

Koffieochtend ouders 

8.30 – 9.30 uur 

 

 

21 maart 

Bureauhalt  

Groep 7/8 

 



JUDOLESSEN 

De afgelopen weken hebben alle groepen iedere woensdag een uur judoles gehad van 

meester Brandon. We hebben niet alleen geleerd hoe we als echte judoka’s moesten 

judoën, maar ook hoe je rekening met elkaar houdt, elkaar kunt helpen en dat plezier altijd 

voorop staat. 

 

Wij willen meester Brandon dan ook hartelijk 

danken voor alle tijd en de inzet de afgelopen 

weken! 

 

 

 

 

 

 

CARNAVAL 

Vorige week vrijdag vierden we op school 

Carnaval. Leerlingen uit alle klassen konden, in 

verband met het 33- jarig jubileum van de 

carnavalsvereniging, meedoen met een 

kleurwedstrijd. De prijswinnaars werden door de 

Prinses en haar gevolg in het zonnetje gezet. 

Alle prijswinnaars nogmaals van harte gefeliciteerd! 

 

 

OVERBLIJFROOSTER 

In het onderstaande overzicht het overblijfrooster voor de eerste twee weken na de vakantie.  

 

Overblijfouders komen om 12.40 uur in school. Om 12.30 uur eten de kinderen onder toezicht 

van de leerkrachten. Daarna gaan de kinderen met de overblijfouder van 12.45 tot 13.15 

uur naar buiten.  

 

Bij verhindering zou het erg fijn zijn als er onderling met elkaar geruild kan worden. 

 

 

 

 

 


