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Agenda  
 
7 juli  Afscheid groep 8 
8 juli  Begin zomervakantie, geen lessen 
22 augustus Start nieuwe schooljaar 
 
 

Bericht van het team 
 
Afscheid groep 8   
Wat hebben ze het goed gedaan onze groep 8. Een mooi resultaat op de eindtoets ondanks coronabeperkingen, 
lockdowns, onderwijs op afstand, enz. De basisschool zit erop. Donderdag 7 juli richtte alle aandacht zich op school op 
het afscheid van onze toppers van groep 8. Ze werden in versierde kruiwagens de school uit gereden. En toen de 
opvoering op het grote podium. Ze hebben onder de geweldige leiding van Laura zelf de tekst van hun eindvoorstelling 
geschreven. Ook de decorstukken zijn door hen zelf met hulp van ouders gemaakt. Een verdwenen tijdscapsule, daar 
ging het over. En nu is hun basisschooltijd verleden tijd en met mooie herinneringen gaan ze door naar het voortgezet 
onderwijs. Heel veel succes daar!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwe overblijfouders gezocht 
Een aantal overblijfouders stopt per volgend schooljaar. Daarom zijn we  
dringend op zoek naar nieuwe overblijfouders. Het gaat om de grote pauze van  
12.30 tot 13.00 op een maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op het plein en  
om maandag en vrijdag in de Toverhoed. Om dit goed met overblijfouders te  
kunnen doen, hebben we echt meer ouders nodig. Opa’s en oma’s zijn ook van  
harte welkom om te komen helpen. Geef je op via directie@jenaplanepe.nl. 
 
Jenaplan studiedag 7 juni 
Dinsdag 7 juni gingen we met alle stamgroepleiders naar de landelijke Jenaplan  
studiedag in Echten in Drenthe. Deze dag vol inspirerende Jenaplan-workshops  
werd georganiseerd door het JAS. Het was ook waardevol om op deze studiedag  
collega’s van andere Jenaplanscholen te spreken. Een mooie leerzame  
Jenaplandag.  
 
Leren in huisjes 
Wat zijn ze mooi geworden, de leerhuisjes in de hal. Ze zijn vakkundig in elkaar  
getimmerd door een zeer 
betrokken ouder. Super veel 
dank daarvoor! De kinderen  
maken er gretig gebruik  
van. Regelmatig horen we:  
“mag ik in het  
huisje leren?”.  
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Muzikale middag 
17 juni hadden we een groot optreden van twee lokale 
muziekverenigingen in onze hal. Het was een interactief muzikaal 
verhaal. Daarna mochten de kinderen kennismaken met alle 
instrumenten. Een geslaagde muzikale middag. 
 
Vakantierooster schooljaar 2022-2023 
Om in de agenda te noteren: 
Start schooljaar 2022-2023: 22 augustus  
Studiedag: 18 oktober  
Herfstvakantie: 22 oktober t/m 30 oktober  
Studiedag: 12 december  
Kerstvakantie: 24 december t/m 8 januari  
Studiedag: 24 februari 
Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 5 maart  
Goede Vrijdag: 7 april 
Tweede Paasdag: 10 april 
Studiedag: 21 april 
Meivakantie: 22 april t/m 7 mei  
Studiedag: 17 mei 
Hemelvaart: 18 en 19 mei  
Tweede Pinksterdag: 29 mei   
Studiedag: 28 juni 
Studiedag en start zomervakantie: 7 juli 
Zomervakantie 2023: t/m 20 augustus 
 
Carla Adelaar bedankt 
Heel veel jaren hield ze als zeer betrokken ouder de website van onze school bij. Regelmatig zette ze nieuwsberichten 
en schooldocumenten op onze site. Ook de PR van school was bij haar in goede handen. Nu haar dochter Denise van 
groep 8 naar het voortgezet onderwijs gaat, neemt Carla Adelaar afscheid van onze school. Ze gaat haar taak 
overdragen aan Wilco Drost, daarover later meer. Voor nu zeggen we: heel hartelijk dank Carla voor zoveel jaren trouwe 
hulp aan onze school! 
 
Afscheid  
We hebben afscheid genomen van de stamgroepleiders Heleen, Klaas, Sammy-Jo. Super bedankt voor jullie inzet voor 
onze school. Ruben wordt van onderwijsassistent leerkracht op een andere school. Vanwege de beperking van subsidie 
vanuit het tweejarige Nationaal Programma Onderwijs kunnen we nog blijven werken met 1 onderwijsassistent per bouw.  
Op de valreep kwam er nog iemand bij die na de vakantie afscheid gaat nemen. Ze legt zelf hieronder uit waarom: 

Vertrek als intern begeleider op ’t Hoge Land 

Lieve kinderen en ouders/ verzorgers van 't Hoge Land, 

Met dit bericht wil ik jullie laten weten dat ik een leuke nieuwe uitdaging aanga. Per 1 september ga ik aan de slag als 
onderwijsadviseur bij Expertis. Ik heb heel veel zin in deze nieuwe stap. Al realiseer ik mij ook wel wat ik achterlaat: 175 
toppers van kinderen en een geweldige groep collega's op een mooie school met een sterke visie. 
Expertis is een onderwijsadviesbureau dat advies geeft op basis van onderzoek. Iedere adviseur komt uit het 
basisonderwijs en weet daardoor wat de praktijk van een school inhoudt. Alle adviezen die zij geven, zijn gefundeerd op 
resultaten uit de wetenschap. Als intern begeleider heb ik mij breed ontwikkeld, bij Expertis zal ik mijn opgebouwde 
kennis kunnen gaan verdiepen. Een mooie kans waar ik naar uit kijk. 
De dagen na de zomervakantie start ik samen op met het team. De wens is dat ik op korte termijn het reilen en zeilen 
van het ib-schap op 't Hoge Land kan overdragen. Zodra hier meer over bekend is, zal dit uiteraard snel gedeeld worden. 
Voor nu alvast, ook al zal ik nog een bericht schrijven wanneer ik daadwerkelijk vertrek: bedankt voor de samenwerking! 

Groet, Lorel 

Voorstellen nieuwe collega’s 
Sinds enkele weken werkt José bij ons op school. De kinderen van Wolkenwoud kennen José al goed. José stelt zich 
hieronder graag aan jullie allemaal voor: 
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Hallo allemaal,  
 
Inmiddels ben ik al een paar weken werkzaam op jullie mooie school. 
Voor Wolkenwoud ben ik inmiddels niet nieuw meer, Ik begon daar al enkele weken geleden als 'nieuwe' 
stamgroepleidster naast Rowena. Maar nu er meer over het nieuwe schooljaar bekend geworden is, wil ik mij ook graag 
aan jullie voorstellen. 
Ik ben Jose, volgend schooljaar stamgroepleidster van Wolkenwoud.  
Om hier (weer) te komen werken laat ik een andere fijne werkplek op een Jenaplanschool in Lelystad achter mij. Daar 
was ik de laatste jaren stamgroepleidster van De Maankristallen (een groep 1/2).  
In het verleden heb ik al eerder op ’t Hoge Land gewerkt. Maar dat is toch zeker 8 jaar geleden. Vergeten ben ik die tijd 
nooit en dus is het voor mij echt een feestje om terug te zijn.  
Enkelen van jullie heb ik misschien al wel ontmoet in de dagen dat ik hier nu al werk, maar hieronder ook even in het kort 
wie ik ben: 
Ik ben dus José, samen met Rik trotse ouders van onze dochters Loiza (2019) en Bobbi (2021).   
Wij wonen in Epe dus wellicht komen we elkaar in de toekomst ook buiten ’t Hoge Land nog tegen.  
In mijn vrije tijd speel ik graag volleybal.  
Ik heb tijdens mijn pabo opleiding ook mijn diploma Jenaplan behaald en mijn hart ligt sindsdien bij het Jenaplan 
onderwijs. 
Spreek me gerust aan om kennis te maken of iets te vragen. Ik heb vast (nog) niet alle antwoorden, maar samen met 
jullie komen die er vanzelf. Ik heb er alvast heel veel zin in.  
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Zie ik jullie dan?  
 
José 
 
Onze nieuwe collega Marlieke heeft zich via Parro al aan jullie allemaal voorgesteld. 
Welkom José en Marlieke op onze school! 
 
Eigen bijdrage zwemlessen betaalt school 
In de schoolgids staat vermeld dat ouders een eigen bijdrage moeten betalen voor de zwemlessen. Net als vorig 
schooljaar hebben we besloten dat school deze kosten op zich neemt. Het leven is al duur genoeg en als school vinden 
we het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen met zwemmen. Daarom dit cadeautje van school voor de ouders 
van de kinderen die meedoen aan de schoolzwemlessen. 
 
 
Hartelijke groet en een fijne zomervakantie gewenst namens het hele team, 
Johan 
 
 
 
 

Kiddo’s – Peuteropvang en    
Buitenschoolse opvang  
 
 

 
De kinderen van Kiddo’s hadden vandaag een gezellig feestje. Er namen 
verschillende kinderen en stagiaires afscheid, dus er was een springkussen 
geregeld. Het was een gezellig ochtend. 
Morgen wordt het jaar nog feestelijk afgesloten tijdens het jaarlijkse 
zomerfeest en daarna is het tijd voor vakantie! 
Iedereen een hele fijne vakantie gewenst en tot volgend schooljaar! 
 
Team Kiddo’s 
 
 
 
 
 


