Week 06

2018-2019

Agenda
06 februari
20 februari
20 maart
11 april

OR Zandberg
Meester en Juffendag met open podium
OR Zandberg
Schoolfotograaf

Voorstellen
Mijn naam is Anja Luitjes en per vandaag 1 februari ben ik gestart als directeur op de Zandbergschool. Ik
ben sinds 2006 met veel plezier werkzaam voor STEV. In 2013 heb ik de schoolleidersopleiding gedaan
en sindsdien ben ik als directeur werkzaam op de PWA Soest. Het schooljaar erop ben ik ook
verantwoordelijk geworden voor de tweede locatie, de Startbaan in Soesterberg, die onder hetzelfde
brinnummer valt. Dit is een vergelijkbare situatie met de Zandbergschool en de locatie de Lange Voren.
Sinds 2016 werk ik samen met Linda de Wagt en hebben wij goede afspraken over de verdeling van de
taken over de twee scholen. Zoals u heeft kunnen lezen in de brief van onze bestuurder van voor de
kerstvakantie, ben ik uw aanspreekpunt voor locatie Zandbergschool en Linda de Wagt voor locatie Lange
Voren. Het wordt voor iedereen even wennen, omdat wij parttime op de locaties aanwezig zullen zijn. Ik
vind het fijn om iedereen persoonlijk de hand te schudden en zal ‘s morgens op de dagen dat ik er ben,
zoveel mogelijk bij de deur te staan of op het plein te vinden zijn. Mijn collega’s omschrijven mij als
behulpzaam en betrokken. Ik hoop de kinderen en het team goed te ondersteunen bij alle vaardigheden,
plannen en leerdoelen. Samen met u gaan we verder bouwen aan toekomstgericht onderwijs op onze
scholen.

Ook ik, Linda de Wagt, hoop u tegen te komen op de Zandberg. Ik werk al ruim 15 jaar voor STEV als
schoolleider, en heb gewerkt op verschillende STEV scholen. Ik ben een echt
onderwijsmens en heb verschillende functies gedaan, leerkracht, intern begeleider
in het basisonderwijs en speciaal onderwijs, en nu als schoolleider. Naast fulltime
werken geniet ik van heerlijk zingen in een popkoor, sportend drummen, eten en op
stap met familie en vrienden. Mijn collega’s vinden mij enthousiast en dynamisch,
een mensen- mens met oog voor leerling, medewerkers en ouder/verzorger. Samen
met de teams voortzetten wat er in ontwikkeling is, ik heb er zin in om te gaan
starten op de Zandberg en Lange Voren. Tot ziens op school.
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Nationale voorleesdagen een succes

Voorlezen is leuk en belangrijk!
Afgelopen week hebben veel ouders voorgelezen aan de leerlingen van de onderbouw.
In kleine groepjes hebben ze naar heel veel verschillende verhaaltjes geluisterd.
Het was leuk om hen zo te zien genieten.
Alle voorlezers; nogmaals hartelijk dank!
Typecursus
De typecursus zal starten op 11 maart 2019. Er zijn nu voldoende aanmeldingen voor de start.
Interesse? Als je contact opneemt met Joep, zal hij ervoor zorgen dat je alsnog de korting ontvangt. (€
150,00 in plaats van € 175,00) Er zijn nog maximaal 4 plaatsen. Locatie dit jaar de Lange Voren.
Vakantierooster 2018-2019
Voorjaarsvakantie 25-2-2019 t/m1-3-2019
Goede vrijdag en
2e Paasdag
19-4-2019 en 22-4-2019
Meivakantie
23-4-2019 t/m 3-5-2019
Hemelvaart
30-5-2019 en 31-5-2019
Studiedag
05-06-2019
Pinkstervakantie
10-6-2019
Zomervakantie
22-7-2019 t/m 30-8-2019
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