Nieuwsbrief maart 2022
Beste ouder(s) en verzorger(s),
In deze nieuwsbrief willen we u informeren over de volgende zaken:
-

Personeel;
Versoepelingen;
Gym groepen 7 en 8;
Verbouwing / verhuizing;
Inloop ouders groepen 1 en 2;
Actie Oekraïne;
GGD seksuele voorlichting;
Knutselspullen gevraagd;
Flyer Jeugduniversiteit.

Personeel
Per 1 februari is ons team uitgebreid met een aantal nieuwe collega's, te weten Petra
Joosten, Mariska Lijmbach en Daniëlle van Loon.
Petra is leraarondersteuner en Mariska en Daniëlle werken in groep 1C. Daniëlle werkt
binnen onze school ook nog een dag in groep 7B. Hieronder stellen zij zich aan u voor.

Hallo allemaal. Ik ben Petra, ben getrouwd en we wonen in Bergen op
Zoom. We hebben 3 zonen en 4 mooie kleinkinderen. In mijn vrije tijd
ga ik graag fietsen of wandelen met de honden, reizen en creatief bezig
zijn.
Hiervoor heb ik 13 jaar in het VO gewerkt als leraarondersteuner. Nu is
het tijd voor een nieuwe uitdaging. In verschillende groepen ga ik aan
de slag. Ik heb er heel veel zin in om bij De Krabbenkooi te werken.
Groetjes Petra Joosten.

Dit ben ik, Mariska Lijmbach, samen met mijn man Bart en onze twee mooie dochters,
Door en Bo. Samen wonen wij heel fijn in ons paleisje in Bergen op
Zoom. Ik ben 35 jaar oud en ben op dit moment niet zo sportief,
helaas. Ik heb heel lang gevolleybald, maar tijdens de zwangerschap
van Bo is dit op een laag pitje te komen staan. Maar sinds een paar
maanden dans ik nu één keer in de week bij juf Anouk.
“ Mam, ik word later ook juf. Net zo lief als juf Carin!” riep ik als
kleuter tegen mijn moeder. En nu, 30 jaar later, mag ik zelf gaan
werken op mijn oude basisschool. Hoe leuk is dat!?
Wat is er nog meer te vertellen over mezelf…?
-

Mijn lievelingskleur is blauw en roze;
Zingen vind ik leuk, maar kan ik echt niet. Sorry … lieve kinderen en ouders van
de Krabbenkooi
Mijn lievelingseten is pulled chicken gemaakt door mijn schoonvader
en ik
houd niet van Bami;
Ik houd van kletsen, dus kom gerust voor een kennismakingspraatje binnen.
Bewegend leren, coöperatieve samenwerkingsvormen en spelend leren passen
echt bij mij;
En … ik heb heeeeeel veeeel zin om op De Krabbenkooi te komen werken in groep
1/2c!

Een aantal van jullie hebben mij vast al zien wandelen door en voor de
school. Vanaf 1 februari sta ik op maandag groep 7b en op donderdag en
vrijdag mag ik groep 1c draaien. Hierbij wil ik mij graag voorstellen aan
jullie.
Mijn naam is Daniëlle van Loon en ik ben 32 jaar en woonachtig in het
mooie Bergen op Zoom. Ik ben getrouwd, heb 3 kinderen en een hond. Ik
heb hiervoor in het speciaal onderwijs gewerkt met kinderen met een
psychiatrische stoornis. Hier heb ik het erg naar mijn zin gehad en veel
geleerd maar het was tijd voor iets anders. Ik heb enorm uitgekeken naar
de start op De Krabbenkooi.
Als ik mijn (oud)collega’s moet geloven ben ik altijd gezellig, vrolijk en in
voor een grapje Maar aan de andere kant wil ik natuurlijk ook dat er hard
en op een leuke manier gewerkt wordt. Ik kijk er naar uit om samen met jullie
ouders/verzorgers en de kinderen er een leuke en leerzame tijd van te maken.
Het lijkt mij erg leuk om aan de slag te gaan binnen de verschillende groepen met
bewegend en spelend leren. Hier zou ik mij graag verder in ontwikkelen.
Heb je vragen? Trek mij dan maar aan mijn jasje of stuur mij een bericht via Social
Schools
. Tot snel !

Versoepelingen
Vanaf komende week zullen de brandtrappen niet meer worden gebruikt. De kinderen uit
de groepen 7, 7/8 en 8 zullen weer gebruik kunnen maken van de ingang via het plein
aan de achterkant van het hoofdgebouw. Groep 6B zal weer langs de ingang van
Mamaloe de school binnen kunnen komen.

Gym gr 7 en 8
Vanaf 17 maart a.s. kunnen we weer terecht in de gymzalen van De Boulevard. Het
vaccinatieprogramma in De Boulevard is inmiddels afgerond. Vrijdag 11 maart is onze
laatste les met Tawfiq. De kinderen kijken met plezier terug op deze verrijkende lessen.

Verbouwing / verhuizing
Eerder hebben wij u geïnformeerd over de verhuizing van de kleuters naar het
hoofdgebouw en de verhuizing van de leerlingen van groep 7 en 8 naar de dependance.
Gezien de grootte van de verbouwing in de dependance en binnen het hoofdgebouw
hebben we de verhuizing uitgesteld naar de zomervakantie. De maanden voor de zomer
zullen er voorbereidingen worden getroffen. Zo worden de lokalen op de
bovenverdieping van het hoofdgebouw voorzien van nieuwe vloeren en worden de muren
fris geverfd. Ook worden alle lokalen voorzien van een nieuw ventilatiesysteem.
Daarmee voldoen alle klassen aan de voorwaarden van ‘Frisse scholen Klasse B’.
In de voorjaarsvakantie zijn de lokalen bij groep 4/5A en 5/6A aangepakt. Hieronder ziet
u wat voor / na foto's.

Inloop ouders groepen 1 en 2
Nu de ouders weer de school in mogen zien we weer met regelmaat een ouder binnen.
We zijn blij dat dit weer mogelijk is. Voor de ouders van de groepen 1 en 2 zal er vanaf 1
april a.s. eens per twee weken een inloopochtend georganiseerd worden. De ouders van
desbetreffende groepen zullen hier apart over worden geïnformeerd.

Actie Oekraïne
De Krabbenkooi komt in actie voor Oekraïne. Naast alle nationale acties die inmiddels al
zijn opgezet, vinden we het belangrijk om met onze leerlingen te spreken over de
oorlog, maar ook om een bijdrage te leveren aan het helpen van anderen. Volgende
week zal er de hele week per groep spullen ingezameld kunnen worden.
Per groep zal er een inzamelingsdoos beschikbaar worden gesteld,
waarbij de leerlingen zelf vanuit huis iets kunnen toevoegen.
Denkt u dan vooral aan schoolmaterialen zoals pennen, potloden en
schriftjes, verzorgingsproducten zoals zeep of shampoo of
speelgoed, zoals blokje, duplo en lego. Ook kinderkleding is welkom.
De kinderen kunnen de spullen de hele week inleveren, dus uiterlijk tot en met vrijdag
18 maart a.s. We zullen ervoor zorgen dat de dozen naar inzamelpunten worden
gebracht, zodat het snel op de plaats van bestemming komt.

Webinar seksuele voorlichting
Vanuit de GGD delen wij met u graag het volgende bericht:
Op donderdag 17 maart a.s. organiseert de GGD West-Brabant een webinar over
seksuele ontwikkeling en seksuele opvoeding voor ouders van kinderen t/m 12 jaar oud.
Webinar: ‘Mama, papa: waar komen baby’s vandaan?’
Bij seksuele ontwikkeling van kinderen gaat het over meer dan seksualiteit. Het gaat ook
over liefde en vriendschap, ontdekken of je een jongen of een meisje bent, aangeven
wat je wel en niet wilt en lekker in je vel zitten. Als ouder kun je je kind bij deze
ontwikkeling begeleiden.
Wil je weten hoe? Kijk dan naar dit webinar over de seksuele ontwikkeling en seksuele
opvoeding van kinderen t/m 12 jaar oud. Het webinar wordt uitgezonden op donderdag
17 maart om 20.00 uur. Meld je nu aan en deel het met andere ouders! Kijk voor
meer informatie en aanmelden op https://ggd-west-brabant.webinargeek.com/mamapapa-waar-komen-baby-s-vandaan-1
Knutselspullen gevraagd
Om onze voorraad knutselspullen weer wat aan te vullen, vragen wij u om uw
medewerking. Wat kunnen wij nog gebruiken ?
•
•
•

Wol
Glazen potjes
Pringels bussen

Levert u het gerust in bij Kristel, Marian of de leerkracht.
Hiermee zijn we aan het einde van de nieuwsbrief van maart, de nieuwsbrief van april
kunt u op donderdag 7 april a.s. tegemoet zien.
Met vriendelijke groet, Team De Krabbenkooi

