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Agenda  
 
7, 8 en 9 september  Bovenbouwkamp 
Zie voor groepsactiviteiten en schoolreisjes info op Parro. 
 
 
 

Bericht van het team 
 
 
Het schooljaar is begonnen 
Met vernieuwde energie zijn we allemaal het schooljaar weer begonnen. De warmte was de eerste dagen wel heel groot, 
daar moesten we aan wennen. Er waren heel veel ouders bij de openingsviering. Die ouderbetrokkenheid vinden we fijn. 
We kijken uit naar een goed, plezierig, leerzaam, gezond en gezellig schooljaar met elkaar. 
 
De schooldag start om 8.20 uur 
We zien dat sommige kinderen al vanaf 8.00 uur op het schoolplein zijn. We willen er nadrukkelijk op wijzen dat, zoals 
beschreven in onze schoolgids, de kinderen pas om 8.20 uur onder de verantwoordelijkheid van de school en de 
teamleden vallen. Daarom het dringende verzoek je kind(eren) niet voor 8.20 uur op school te laten komen. Bedankt 
voor de medewerking. 
 
Kamp 
De bovenbouw gaat op 7, 8 en 9 september op kamp. De reis gaat deze keer naar Vierhouten. Er is door de 
kampcommissie weer hard gewerkt om een leuk kamp te gaan neerzetten. Heel veel waardering daarvoor. Allemaal veel 
plezier op kamp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Website beheer  
Een van onze ouders, Carla Adelaar, heeft het beheer van de website  
overgedragen aan Wilco Drost. Hij zal onze website up to date houden met  
nieuwsberichten, nieuwsbrieven, de agenda en foto’s. Carla, nogmaals heel  
erg bedankt voor je hulp en Wilco veel succes. 
 
Overblijfouders gezocht 
We zijn nog op zoek naar meer overblijfouders. Die zijn dringend nodig om de  
manier van overblijf zoals we die op school met elkaar geregeld hebben, te  
kunnen blijven draaien. Het is leuk en belangrijk werk en voor de overblijf is een  
financiële vergoeding beschikbaar. Dus geef je op voor de overblijf bij de  
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Toverhoed op maandag en vrijdag en/of op het plein tussen de middag op maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag. 
Roosmarijn heeft voorlopig de coördinatie over genomen van Debbie. Debbie, enorm bedankt voor het werk wat je voor 
de overblijf hebt gedaan en Roosmarijn bedankt voor je hulp. 
 
Parkeerterrein RSG 
De RSG heeft een nieuw sleutelplan. Dit heeft gevolgen voor hun parkeerterrein, dat wij als school ook vaak gebruiken. 
Het parkeerterrein gaat om 7.30 uur open en sluit om 17.30 uur. Goed om daar rekening mee te houden met parkeren.  
 
Intern begeleider 
Zoals jullie hebben gehoord zal Lorel per 16 september ander werk gaan doen en onze school gaan verlaten. Als school 
zijn we blij dat Laura de ib-taken van Lorel wil gaan overnemen. In goed overleg hebben we afgesproken dat Laura in 
ieder geval tot de herfstvakantie les zal blijven geven in de Poema’s. Zo kan deze groep het schooljaar starten met de 
voor hen bekende stamgroepleiders. Dat geeft ons als school de tijd om op zoek te gaan naar een goede vervanging van 
Laura in de Poema’s. Bepaald geen gemakkelijke opgave, want zoals jullie in het nieuws horen is het heel lastig in deze 
tijd om goede leerkrachten te vinden. Zodra er meer duidelijk is over hoe het plaatje er na de herfstvakantie in de 
Poema’s uitziet, horen jullie dat direct van ons. Als er vragen zijn kun je die aan Johan stellen. 
 
Hester 
Beste ouders en kinderen van ´t Hoge Land, 

Ondertussen ben ik al ruim een half jaar niet aan het werk, jullie zien me waarschijnlijk wel ergens lopen of fietsen en ik 
kan me voorstellen dat je je afvraagt hoe het gaat en waarom ik nog niet aan het werk ben. Aan de buitenkant is niet 
zoveel te zien, dus ik zal jullie bijpraten; het begon met een ziekenhuisopname in december waar ik opgenomen werd 
voor een veel te hoge bloeddruk. Deze hoge bloeddruk had ik achteraf al veel te lang en daardoor is er schade in mijn lijf 
ontstaan aan nieren en ogen. Ook heb ik een herseninfarct gehad. Een lange periode van herstel en revalidatie volgde 
waarbij het vooral heel moeilijk was om te accepteren dat mijn leven was veranderd. 

Mijn nieren herstellen langzaam, mijn ogen zijn verbeterd en de bloeddruk blijft onder controle door medicatie. De 
grootste uitdaging is dat ik niet zichtbaar hersenletsel heb. Je ziet dus niets aan mij maar in mijn hoofd lukt het niet zo 
goed. Dit betekent dat ik sneller mentaal vermoeid ben, erg last heb van prikkels als geluid, drukte en licht, me minder 
kan concentreren, dingen vergeet en om de kleinste dingen hoge stress ervaar. Ik heb veel rust nodig. Om hier mee om 
te gaan ga ik wekelijks naar het revalidatiecentrum in Zwolle voor therapie en gesprekken. Een pittig en emotioneel 
proces bij mezelf maar gelukkig krijg ik steeds meer grip op dit nieuwe leven en ga ik nog steeds stapjes vooruit. Of en 
wanneer ik uiteindelijk weer kan werken als stamgroepleider moet de tijd uitwijzen. Daarvoor ga ik aankomende week 
starten met revalidatie op school. Ik start met een uurtje per week bij de Poema’s. Dat is op vrijdag. Het gaat eerst om te 
ervaren wat de prikkels van een groep doen, ik zal zelf geen lessen geven maar eerst eens in de groep aanwezig zijn. 
Als alles goed gaat zullen jullie mij de komende tijd wat meer op school zien. 

Jullie kunnen me erg helpen door niet te vragen hoe het gaat, het kost me veel energie om ‘gewoon’ op school te zijn. Ik 
kijk er naar uit om weer onderdeel van onze mooie school te zijn, maar spannend vind ik het ook omdat ik goed naar 
mijn eigen grenzen moet luisteren. 

Groetjes, Hester 

Rowena jubileum 
Op 3 september 2022 is Rowena 25 jaar verbonden aan onze school. Een bijzonder jubileum. We zijn als school heel 
trots dat Rowena al zoveel jaar voor onze school wil werken. Haar professionele en betrokken manier van werken met 
veel passie voor de kinderen, waarderen we enorm. Onze wens is dat Rowena nog vele jaren met plezier aan onze 
school verbonden zal zijn. Hoera voor Rowena. 
 
 
Hartelijke groet namens het hele team, 
Johan 
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Kiddo’s – Peuteropvang en    
Buitenschoolse opvang  
 
 

 
Na een fijne vakantie zijn alle peuters weer vol enthousiasme gestart vorige week. De eerste week is het een beetje 
wennen, hoe werkt alles ook alweer? We nemen hier rustig de tijd voor. We herhalen de afspraken met elkaar en 
oefenen elkaars namen weer even.  
Inmiddels zijn we deze week gestart met het eerste thema van dit schooljaar: ‘Muziek’. Een thema waarin veel aan bod 
gaat komen, we hebben er zin in! 
 
Ook de BSO is vorige week weer goed gestart. Een aantal kinderen hebben we in de 
zomervakantie nog gezien op onze Vakantie BSO Kierewam, waar we hele leuke weken 
hebben gehad. Het thema was ‘Reis om de Wereld’, we hebben veel landen bezocht en 
fantastische activiteiten gedaan. 
Nu genieten we van een mooie nazomer. We spelen veel buiten op het prachtige plein. Ook 
verwelkomen we een aantal nieuwe kinderen (en ouders). Van harte welkom allemaal, we 
maken er weer een mooi jaar van! 
 
Groetjes, 
Team Kiddo’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


