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Telefoon: 0475 462321

start

Maandag 24 augustus zijn we met z’n allen weer gestart met een nieuw schooljaar. We gaan er van
uit dat dit zonder hindernissen zal verlopen! We wensen iedereen een heel fijn en leerzaam
schooljaar toe!

contact
Wilt u contact met een van de medewerkers van school? Dat kan het beste via de mail, of via het
telefoonnummer 0475-462321. Liever niet per app of mobiele telefoon.
De mail adressen zijn als volgt:
Wilma Nijsten
groep 1a/2a
wilma.nijsten@innovo.nl
Celeste Mestrum
groep 1a/2a
celeste.mestrum@innovo.nl
Lieke Swinkels
groep 1b/2b
lieke.swinkels@innovo.nl
Annemieke Drohm
groep 1b/2b
annemieke.drohm@innovo.nl
Gerlinde Cuijpers
groep 2/3
gerlinde.cuijpers@innovo.nl
Gerry Haagmans
groep 2/3 en directie
gerry.haagmans@innovo.nl
directie.triangell@innovo.nl
Marjet Ruijters
groep 3
marjet.ruijters@innovo.nl
Esther Verheggen
groep 4
esther.verheggen@innovo.nl
Chantal Stienen
groep 4
chantal.stienen@innovo.nl;
Nellie van Kooi
groep 5
nellie.vankooi@innovo.nl
Annemiek Pustjens
groep 5
annemiek.pustjens@innovo.nl
Gemma Buchleitner groep 5 vervanging
gemma.buchleitner@innovo.nl
Alessandro Bruisten groep 6
alessandro.bruisten@innovo.nl
Elles Dautzenberg
groep 7
elles.dautzenberg@innovo.nl
Merel Aerts
groep 7
merel.aerts@innovo.nl
Lonneke Janssen
groep 8
lonneke.janssen@innovo.nl

De volgende personen hebben geen lesgevende taken:
Bert Schlicher
taakrealisatie tot 01-10
bert.schlicher@innovo.nl
Patrick Rademakers Intern Begeleider
patrick.rademakers@innovo.nl
Claudia Vergoossen STEAM en ICT
claudia.vergoossen@innovo.nl
Ad Jeurissen
directeur
ad.jeurissen@innovo.nl
directie.triangell@innovo.nl
Truus Slabbers
administratie
truus.slabbers@innovo.nl

binnen lopen
Het komt regelmatig voor dat ouders spontaan de school binnen lopen om iets met de leerkracht of
directie te bespreken. In “niet Coronatijd” is dit uiteraard geen probleem, maar met de huidige
richtlijnen van het RIVM is het niet gewenst om de school zonder afspraak binnen te lopen. Het
verzoek aan u is om, indien u in gesprek wil met een leerkracht of directielid, hiervoor een afspraak te
maken.

inloop
Zoals eerder is aangegeven is het voor de kinderen mogelijk om vanaf 08:20 uur binnen te lopen. Er
is voor school geen toezicht op het schoolplein. Wilt u uw kind(eren) niet te vroeg naar school sturen,
zodat ze direct door kunnen lopen als ze het schoolplein betreden? Tevens het verzoek om na het
afzetten van uw kind(eren) het schoolgebied te verlaten om verkeersdrukte te voorkomen.

start/kennismakingsgesprekken
Vanaf vrijdag 4 september 18:00 uur is het mogelijk om via ISY in te schrijven voor de
start/kennismakingsgesprekken. De gesprekken worden online gehouden vanaf maandag 7 tot en
met vrijdag 18 september.

overblijven
Wie o wie wil ons komen helpen tijdens het overblijven? We missen nog iemand die een helpende
hand kan toesteken bij de lunch en bij het buiten spelen. Het duurt een uurtje en er staat een
vrijwilligersvergoeding tegenover. Hulp is nodig op de maandag, dinsdag en donderdag, maar kunt u
niet alle dagen dan is dat geen probleem! Wilt u meer informatie? Bel gerust naar 0475-462321

fotograaf
Op maandag 14 september komt de schoolfotograaf. We hebben contact gehad met het bedrijf en ze
hebben ons gegarandeerd dat er “Coronaproof” wordt gewerkt. Er zijn twee hulpouders aanwezig die
een helpende hand toesteken tijdens het fotografieprogramma. Op deze dag zijn geen gymlessen en
Rots en Water gepland.

gezinsuitbreiding
Juffrouw Nellie werd op 9 juli de trotse moeder
van zoontje Cas. Wij wensen haar en haar
gezin heel veel geluk toe met deze
gezinsuitbreiding!

Communie
Aanstaande zondag 6 september vieren een aantal kinderen uit groep 5 het feit dat ze de Eerste
Heilige Communie doen. De viering vindt om 11:00 uur plaats in de Sint Martinuskerk in Linne.
We wensen de communicantjes met hun familie een fijne dag toe!

volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief staat op de planning voor woensdag 16 september.

“tip van de maand”
Bij deze nieuwsbrief is een “tip van de maand” toegevoegd die we aangereikt kregen door het CJG.

