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Nieuwsflits School met de Bijbel Bleskensgraaf juni 2019 
 

Geachte ouder(s) en verzorger(s), 

Graag uw aandacht voor de volgende berichten: 

1. Pinkstervakantie 
Volgende week hebben de kinderen tot en met woensdag Pinkstervakantie. In de schoolgids 

en op de website staat dit vermeld. We kregen signalen binnen dat er ouders en verzorgers 

zijn die dit nog niet helemaal scherp op het netvlies hebben. Donderdag verwachten we de 

kinderen weer op school.  

2. Groepsindeling volgend jaar 
Voor negentig procent is de verdeling van de groepen voor volgend jaar geregeld. We zijn 

nog druk bezig de laatste eindjes aan elkaar te knopen. Eind deze week is bekend of we 

voldoende sollicitanten hebben om het cursusjaar 2019-2020 met een volledige bezetting te 

kunnen starten. Er gaan rond de zomervakantie vier collega's met zwangerschapsverlof: juf 

Koesveld, juf Boers, juf Mouthaan en juf Flier. Voor het grootste gedeelte is er voorzien in 

vervanging, maar zoals gezegd, de puzzel is nog niet helemaal gelegd. Binnen twee weken 

hopen we u te kunnen meedelen dat alles rond is!  

3. Groep 2/3 
In het komende schooljaar gaan we starten met een combinatiegroep 2/3, omdat we dit een 

goede manier vinden om de overgang tussen deze groepen te verbeteren. 

We hebben een goed rooster in elkaar gezet, zodat de kinderen in groep 2/3 hetzelfde 

aanbod krijgen als we in de groepen 2 en 3 gewend zijn. Door kinderen van groep 2 en 3 

samen te laten werken, te laten leren en spelen is er veel mogelijkheid om de overgang van 

groep 2 naar 3 meer geleidelijk en flexibeler te laten verlopen. De leerkrachten voor deze 

groep hebben er heel veel zin in om met deze groep aan de slag te gaan! 

 

4. MR 
Mevrouw Van der Graaf uit Streefkerk is verkozen als lid van de MR. Het is een goede zaak 

dat er ook namens de ouders van kinderen uit het SBO een zetel ingenomen wordt in de 

MR. De MR heeft afscheid genomen van mw. Bouman, de huidige voorzitter van de MR. De 

heer Blom is de nieuwe voorzitter van de MR geworden. Op de afscheidsavond van groep 8 

zullen we als school afscheid nemen van mevrouw Bouman. 
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5. Afscheid leden locatieraad 
Twee leden uit de locatieraad nemen afscheid van dit college. Mw. Voets wordt op de ALV 

(D.V. 26 juni) van Karakter voorgedragen als lid van de Raad van Toezicht vanwege de GMR. 

De combinatie van twee functies binnen de vereniging is niet mogelijk, vandaar dat ze haar 

plekje in de LR node moet opgeven. Het tweede lid dat statutair zijn plaats moet vrijgeven, 

is de heer Boot. Zijn twee dochters nemen aan het einde van dit cursusjaar afscheid van 

school en daarmee eindigt ook het lidmaatschap van de LR voor de heer Boot. We bedanken 

beide leden hartelijk voor de inzet voor en betrokkenheid op onze school. Ieder heeft dat op 

zijn of haar wijze voortreffelijk vormgegeven! De LR is druk bezig om de beide vacatures te 

vervullen. 

6. ALV Karakter 
Op D.V. 26 juni wordt de Algemene Ledenvergadering van Karakter gehouden. De leden van 

de vereniging krijgen deze week daarvoor een uitnodiging. De vergadering wordt dit jaar 

gehouden in Nieuw-Lekkerland in de SmdB De Schakel. Naast de leden zijn ook 

belangstellende ouders, verzorgers en medewerkers van harte welkom. Spreker op deze 

avond is de heer H.P Bezemer, coördinator van het samenwerkingsverband Driegang. Hij zal 

een verhaal vertellen over het Passend Onderwijs en hoe we dat vormgeven in Driegang 

anno 2019. 

7. Afscheid conciërge Karsdorp 
Na bijna zeventien jaar trouwe dienst komt er dan toch het moment van afscheid van één 

van onze conciërges, de heer Karsdorp. Op 62-jarige leeftijd is hij, na zijn werkzame leven als 

stoffeerder en gemeentebode, begonnen aan een nieuwe fase in zijn leven, gedeeltelijk als 

pensionado en voor een deel als conciërge van de School met de Bijbel. Kenmerkend voor 

Arie is zijn plichtsgetrouwheid, stiptheid, betrokkenheid en loyaliteit voor de school. Als 

team kijken we dankbaar terug op alles wat Arie Karsdorp voor de school heeft mogen 

doen. We wensen Arie met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen nog een fijne tijd toe in de 

avond van hun leven.  

8. Vervanging zwangerschapsverlof juf Koesveld 
Juf Koesveld gaat per 1 juli met verlof. Voor de drie laatste weken van dit cursusjaar moest 

er dus vervanging geregeld worden voor deze groep. Dat is gelukt! De vervanging wordt 

verzorgd door meester Aarnoudse, meester Spreeuwenberg en één keer door meester Blok. 

Op de schoolreis gaat meester Bikker met groep 7a op pad. Op de maandagen staat meester 

Spreeuwenberg voor de groep, op dinsdag, donderdag en vrijdag meester Aarnoudse. Eén 

woensdag wordt vervangen door meester Blok (10 juli) en op de schoolreis door meester 

Bikker. Op de dinsdagen dat meester Aarnoudse in groep 7a staat, neemt juf Linda Versluis 

de lessen in groep 3a over (drie keer dus).  


