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Beste ouders, 
 
Inhoud:  Nieuwe collega’s 
  Ouderbijdrage 

Kennismakingsgesprekken 
   
Nieuwe collega’s 

          Even voorstellen….. 
 
Ik stel me graag aan u voor. Mijn naam is Martine Slobbe en sinds dit 
schooljaar ben ik directeur van kindcentrum De Bron en kindcentrum 
Margriet. Sommige ouders heb ik de afgelopen week al ontmoet. Fijn om 
kennis met elkaar te maken.  
Ik ben 22 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Ik heb verschillende functies 
binnen het basisonderwijs gehad: leerkracht, intern begeleider en de laatste 
vier jaar ben ik directeur geweest op een basisschool in Ridderkerk. 
In mijn vrije tijd houd ik van sporten en reizen. 
 
Ik zag een mooie spreuk van Nelson Mandela op kindcentrum Margriet hangen: 

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” 
 Fijn als we als kindcentrum en als ouders hieraan bij mogen dragen. 

 
 
Ik ben Marije Bloem de nieuwe juf van groep 6.   
Na 16 jaar op KC de Bron te hebben gewerkt, kom ik nu in groep 6 werken op kc 
Margriet.  
Ik ben getrouwd en wij hebben twee zoontjes van 6 en 10 jaar.   
Ik hou van muziek, koken, voetbal en formule 1. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan 
deze dingen.  
Ik ga er met groep 6  een leuk en leerzaam jaar van maken.  
 

Via deze weg stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Conny Slooter en ik ben 51 jaar oud. 

Dit jaar sta ik samen met Annemarie in groep 3. Mijn werkdagen zijn maandag, 

dinsdag en woensdag. Ik heb er veel zin in, we gaan er met elkaar een leuk jaar van 

maken. 

 



 

 
Mijn naam is Angela Jansen en ik ben sinds dit jaar werkzaam op kindcentrum Margriet 
Op maandag en dinsdag ben ik kindercoach op kc Margriet.  Op woensdag, donderdag 
en vrijdag sta ik voor groep 6. Dit jaar sta ik ook een aantal keer voor groep 1 ter 
vervanging van Juf Inge.  
Ik ben sinds 2003 werkzaam in het onderwijs. In mijn vrije tijd ben ik graag aan het 
sporten.   
 
 
 
 

Mijn naam is Anne-Marie van de Weg en ik ben de juf van groep 2 op alle dagen, behalve 

de donderdag. Hiervoor heb ik in Hendrik-Ido-Ambacht en Dordrecht gewerkt. In mijn 

vrije tijd ga ik graag naar buiten om lekker te wandelen, te fietsen of te roeien.  En ik 

maak ook graag muziek. Ik zal mijn instrumenten best wel eens gebruiken in de klas. Ik 

heb heel veel zin om dit jaar met groep 2 te gaan werken.  

 

Ik ben Joyce Hoever. Ik ben 58 jaar en woon samen met mijn vriend en mijn twee 

dochters in Rotterdam. Op maandag- woensdag werk ik in Rijswijk, op de donderdag en 

vrijdag op kc Margiet, donderdag in groep 2 en vrijdag in groep 1.  

 

 
 

 Mijn naam is Moïse Zantman. Ik ben 22 jaar oud. Ik woon in Hardinxveld-Giessendam. 

Ik vind het leuk om te koken/bakken, lezen, tekenen en wandelen. Dit jaar zal ik op de 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor groep 7 en 8 staan. Ik heb er zin in! 

 
 
  
 
Mijn naam is Maiduska Rosalia. Ik ben 36 jaar en moeder van drie kinderen. In mijn vrije 
tijd vind ik het heerlijk om te lezen en muziek te luisteren. Op zaterdagen geef ik 
honkbaltraining aan 8-10 jarigen. 
  



 

Ouderbijdrage 
Om dit jaar weer allerlei leuke activiteiten te kunnen organiseren, vragen wij u de ouderbijdrage over te 
maken. De ouderraad gebruikt de ouderbijdrage voor onder andere Sinterklaas, Kerst, afsluiting project, 
Pasen, Koningsspelen, Zomerfeest en afscheid groep 8.  
Voor de ouderbijdrage kunt u € 26 overmaken naar:  NL18 INGB 0000 7293 30  t.n.v. Stichting PIT 
Onderwijs onder vermelding van naam en groep van de leerling. 
 
Als u de bijdrage voor de schoolreis nog niet betaald hebt en uw kind zit in groep 3, 4, 5, 6 of 7/8, vragen 
wij u € 30 over te maken naar ditzelfde nummer onder vermelding van schoolreis en de naam en de groep 
van uw kind. 
 
Kennismakingsgesprekken 

De ouders en verzorgers van de kinderen van de groepen 1 t/m 8 worden volgende week uitgenodigd voor 

een kennismakingsgesprek. Het is leuk om te zien bij wie uw kind in de groep zit en het is voor de leerkracht 

fijn om te zien welke ouder bij het kind hoort. Het is de bedoeling dat u als ouder kort over uw kind vertelt. 

Uw kind neemt een strookje mee met de dag en de tijd. Als deze tijd voor u echt niet mogelijk is, maak dan 

een nieuwe afspraak. 

 

Volgende nieuwsbrief :  
 
Agenda 

29 augustus – 2 september  Kennismakingsgesprekken “ouder vertel eens even”  

Vr 9 september  Schoolfotograaf  

Do 15 september  Schoolreis  
kinderen van gr 1 en 2 zijn vrij en Peuterspeelgroep is open  

Vr 16 september  Studiedag  
Kinderen van gr 1 t/m 8 vrij en Peuterspeelgroep is open  

Ma 19 september Ouderraad vergadering 

 


