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JARIGEN  
11-11 Suus, groep 1B 
12-11 Lynn, groep 7 
16-11 Thomas, groep 6 
 

JUF DIANNE  
Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn 
naam is Dianne Hilhorst, ik ben 24 jaar en afgelopen 
juli afgestudeerd aan de pabo op de Christelijke 
Hogeschool Ede. Ik kom te werken in groep 6. Ik begin 
18 november en zal tot het einde van het schooljaar 
op maandag, dinsdag en woensdag voor de groep 
staan. Tijdens mijn studie heb ik mij gespecialiseerd in 
het oude kind, passend onderwijs en muziek.  
 
Ik zie uit naar een leerzame tijd en een fijne 
samenwerking. Mocht u vragen hebben of een 
praatje willen maken kom dan in november gerust 
eens langs.  
 
Met vriendelijke groet,  

Dianne Hilhorst 

 

JUF CLAAR 
Hoera, ik heb zojuist 'ja' gezegd tegen een nieuwe baan. En niet 
zomaar een baan, ik word weer juf! 
Na een mooie tijd bij Cito als adviseur, begon ik het lesgeven en 
vooral de kinderen te missen en dus ging ik op zoek naar een 
leuke school. 
Nu mag ik dus binnenkort vanuit Arnhem 4 dagen per week 
naar Renkum om weer te genieten van al het moois dat het 
onderwijs te bieden heeft.  
Ik kijk er naar uit om met jullie kennis te maken. Tot snel! 
 
Claar van Aalten 
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STANDAARDONDERZOEK GGD 
Op 26 en 28 november a.s. zullen de kinderen in de leeftijd van 10/11 jaar van onze school 
door de doktersassistent van afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Gelderland-Midden 
worden onderzocht. 

Bij dit onderzoek worden de leerlingen zonder ouder gezien. Indien 
een ouder specifieke vragen heeft, kan dit op het vragenformulier 
worden aangegeven en zal een oproep op het spreekuur volgen. 

Het onderzoek bestaat uit een triage op basis van screening (van 
gezichtsvermogen, gehoor, lengte, gewicht), vragenlijsten voor 
ouders en signaleringslijsten voor leerkrachten. De vragenlijsten 
voor ouders worden verstuurd naar het huisadres en (in gesloten 
envelop) ingeleverd bij de leerkracht. Zonder toestemming van de 
ouders (=onderdeel van de vragenlijsten) kan geen onderzoek 
plaatsvinden. 

Na het onderzoek worden de bevindingenformulieren in gesloten enveloppen aan de 
leerkracht gegeven. 

Deze geeft de enveloppen aan de kinderen mee. De leerkracht of ib’er krijgt via een ander 
bevindingenformulier terugkoppeling over kinderen die een vervolgonderzoek krijgen bij de 
jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  

 

SINT MAARTEN 

Hallo allemaal,  

Op zaterdag 9 november aanstaande gaan we weer een lampion maken voor Sint Maarten. 

We beginnen om 17.00 uur in de pastorie. We gaan eerst gezellig met z’n allen pannenkoeken 

eten, daarna begint het knutselen. Je hoeft je niet van te voren op te geven. Voor 

knutselmateriaal wordt gezorgd. Willen jullie wel zelf voor een lampionstokje zorgen. Je 

ouders mogen uiteraard blijven om je te helpen met 

knutselen.  

Om 19.00 uur begint de viering in de kerk met 

medewerking van het kinderkoor, wij mogen dan met 

onze lampion door de dan nog donkere kerk lopen. Na 

afloop is er voor alle kinderen wat lekkers.  

We hebben er heel veel zin in en hopen op een mooie 

opkomst. Tot 9 november.  

Namens de werkgroep,  

Caroline Steins 

  



 

 

LIGHTWISE 
Afgelopen maandag heeft Marco samen met Wim en John de fietsen van de leerlingen van de 

groepen 6 t/m 8 gecontroleerd. Zijn ze nog in orde? Nog belangrijker: doen de lichten het?  

Nu het weer wat langer donker is, is het extra belangrijk dat je weer goed zichtbaar bent op 

de weg! 

 

Bedankt heren! 



 



KALENDER 

 

 

november 

woensdag  06 landelijke onderwijsstaking - leerlingen zijn vrij  
 

december 

donderdag  05 sinterklaasfeest  
vrijdag   06 rapporten en advies groep 8 
maandag  09 in deze week oudergesprekken groep 8 
woensdag  18 kerstvieringen Hervormde Kerk Renkum 
vrijdag   20 begin kerstvakantie om 12.00 uur t/m vrijdag 3 januari 2020             
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage: info van RTV Bakkershaag  



 

 

 


