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Belangrijke data
Deze staan ook allemaal in de agenda van de Social Schools app

Maandag 22 augustus:
Eerste schooldag- openingsdienst
Week 5-9 september:
Klassenfoto's
Dinsdag 6 en woensdag 7 september:
Startbijeenkomsten - meer informatie volgt
Vrijdag 9 september:
9:00 uur Startbijeenkomst klassenouders
Week 12-16 september:
Kennismakingsgesprekken- op inschrijving via SocS
Vrijdag 16 september:
9:00 uur Kennismakingsochtend nieuwe ouders
Dinsdag 20 september:
Studiedag- alle leerlingen zijn vrij

Openingsdienst
Maandag 22 augustus is de eerste
schooldag. Wij zijn blij dat wij de

traditionele openingsdienst met zijn allen
samen in de kerk kunnen vieren.

Kinderen worden maandag gewoon op
tijd op school verwacht. Daarna lopen wij
met zijn allen (met de stamgroepen) naar

de kerk, waar de dienst om 9 uur zal
beginnen. Na de dienst lopen wij ook
weer met zijn allen terug naar school.
Ouders zijn van harte welkom, u mag

zitten op de lege banken achterin en aan
de zijkant van de kerk. 

Na afloop kunt u natuurlijk meelopen
naar school voor een laatste kus op het

schoolplein!



Vermeld a.u.b. in elk geval uw mobiele nummer in uw profiel opdat u in geval van nood snel
bereikbaar bent;
Wij gaan niet meer werken met groepsApps via WhatsApp en ook niet meer met het
ouderportaal van Parnassys;
Absenties, verlofaanvragen, de planning van gesprekken en berichten vanuit de klassen: alles
gaat vanaf nu via SocS. U wordt, indien van toepassing, ook toegevoegd aan andere
(administratieve) groepen zoals klassenouders, luizenouders, plusklas, MR of schaken;
U kunt leerkrachten berichten sturen. Let wel: zij kunnen meldingen uitzetten op
dagen/dagdelen dat zij niet werken. Dat betekent dat het kan dat berichten niet direct gelezen
worden;
Via uw profiel kunt u toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal in het kader van
de AVG. De optie 'Social Schools' is van toepassing op berichtgeving vanuit de besloten
groepen die alleen naar betrokken ouders gaat. Het is dus handig dat u deze in elk geval
aanzet;
U heeft een optie om op zaterdag een samenvattingsmail te ontvangen met alle berichten van
de afgelopen week en evenementen van de komende week. Agenda items kunt u tevens
importeren in de kalender van uw smartphone;
Vanuit de groepen kunnen activiteiten worden aangemaakt in de agenda waarbij u direct kunt
aangegeven of u erbij bent of kunt helpen.

Social Schools
De App van Socials Schools (SocS) is inmiddels up & running.
DIt wordt het schoolbrede communicatieplatform. Graag uw aandacht voor het volgende:

Wij zijn ontzettend blij met dit mooie systeem en hopen dat iedereen er snel gewend aan zal zijn.
Nog niet gekoppeld of overige vragen/opmerkingen? Meld u gerust, u kunt contact opnemen met
juf Marylse (mwitke@comeniuschool.info) of even bellen naar school.

-
De weken zijn voorbij gevlogen en wij zijn uitgerust en enthousiast weer volop bezig met de
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. De laatste dag van de vakantie hebben wij een 

 studiedag waarin wij ons jaarplan bespreken en aan de slag gaan met het team en in de
bouwen. Wij sluiten deze dag feestelijk af want onze collega Els Barthel is 40 jaar werkzaam

in het onderwijs! 
Wij verwelkomen een flink aantal nieuwe collega's en prijzen onszelf gelukkig dat zij de keuze
hebben gemaakt om op onze mooie school te komen werken! Verderop in deze Nieuwsbrief

stellen zij zich aan u voor.
Wij hopen dat jullie ook allemaal hebben kunnen genieten van een fijne zomer en dat

iedereen weer ontspannen kan beginnen aan het nieuwe schooljaar. Het is altijd even wennen
om weer in het ritme te komen, op tijd op te staan en naar school te gaan in een nieuwe klas

met een (veelal)een nieuwe juf of meester. Wij weten uit ervaring hoe snel iedereen weer
gewend is. Wij hopen u snel te ontmoeten op school, tijdens de openingsdienst, de

kennismakingsgesprekken, de startavonden of gewoon op het plein. 
Op naar een mooi schooljaar!

 

Vanuit de Directie



Praktische informatie

Automatische incasso ouder- en overblijfbijdrage
De ouderbijdrage bedraagt dit schooljaar 90 euro per leerling.

Hiervan betalen wij ondermeer het jaarboek, de schoolreisjes, de
decemberfeesten, de Koningsspelen en overige uitjes. 

De overblijfbijdrage bedraagt 60 euro per leerling.
De betalingen voor de ouder- en overblijfbijdrage worden dit

schooljaar weer automatisch geïncasseerd op de volgende data:
1 oktober, 1 november, 1 januari, 1 februari, 1 maart en 1 april. 
Heeft u nog geen machtiging afgegeven of andere vragen over

deze betalingen? Mail dan naar de adjunct-directeur
mwitke@comeniusschool.info

 

Nieuwsbrieven
Deze verschijnen dit
schooljaar jaar op:

- donderdag 13 oktober
- donderdag 15 december
- donderdag 16 februari

- donderdag 13 april
- dinsdag 27 juni

Natuurlijk wordt u via SocS
en de groepsleerkrachten

altijd op de hoogte
gehouden van belangrijke

gebeurtenissen die de
school en de leerlingen

aangaan.

De Nieuwsbrieven staan
ook altijd op de website.

 

Trakteren
Op school mogen kinderen
trakteren als ze jarig zijn.

Wij zien graag met gezonde
traktaties!

Denkt u aan de klasgenoten
die bepaalde dingen niet
mogen of kunnen eten?

Lollies en hard snoep zijn niet
toegestaan.

Tijdens corona is het gegeven
'de klassen rond' komen te

vervallen en dat laten wij zo. 
U hoeft dus geen traktaties

meer mee te geven voor alle
leekrachten. De kinderen

krijgen nog wel een feestelijke
kaart van het team.

 

Vakantierooster schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie: 22 oktober t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Krokusvakantie: 24 februari t/m 5 maart 2023
Pasen: 7 april t/m 10 april 2023
Meivakantie: 22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart: 18 mei t/m 21 mei 2023
Pinksteren: 27 mei t/m 29 mei 2023
Zomervakantie: 8 juli t/m 20 augustus 2023

Studiedagen (waarop alle kinderen vrij zijn):
Dinsdag 20 september 2022
Vrijdag 11 november 2022
Maandag 9 januari 2023
Donderdag 23 februari 2023
Woensdag 22 maart 2023
Vrijdag 9 juni 2023

Reminders:
Ziekmeldingen graag doorgeven via de SocS app. U mag
natuurlijk ook bellen, graag voor 8:30 uur inspreken op het
antwoordapparaat.

Wat betreft het aanmelden en inschrijven van nieuwe leerlingen
hanteren wij het wettelijke systeem dat kinderen pas worden
ingeschreven als zij 3 jaar oud zijn. Broertjes en zusjes van reeds
geplaatste kinderen krijgen hierbij voorrang, vergeet ze echter
niet aan te melden, dit gaat niet automatisch!



EVEN
Voorstellen

Hallo allemaal, wat leuk om mijzelf zo even voor te kunnen stellen!
Na een vakantie die gevuld was met recreatiewerk en gezelligheid

heb ik ontzettend veel zin in dit schooljaar. Mijn naam is Remco van
der Veen, 20 jaar en woonachtig in Ede. Het eerste halfjaar zal ik op

donderdag en vrijdag in groep 6a voor de klas staan en na kerst in
groep 7a. Dit zal zijn als LIO-stagiair, waarbij ik zelf nog 3 dagen

naar school ga. Dit is het laatste jaar van de opleiding. We gaan er
met zijn allen een leuk schooljaar van maken!

Meester Remco - 6a en 7a

Mijn naam is Dave Schildwacht (41 jaar) en ik ben sinds kort leraar-
ondersteuner bij jullie op school. Naast mijn (parttime) werkzaamheden

op school vlieg ik ook nog eens de hele wereld rond als Purser bij de
KLM. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam maar inmiddels woon ik

alweer 6 jaar in het dorpje Austerlitz. 
Mijn hobby’s zijn: koken, wandelen, fietsen en naar de bioscoop gaan

met vrienden.  Tot ziens in de klas of op het schoolplein! 
 

Meester Dave - ondersteuning

Hoi, ik ben meester Gilang Sujana en ik sta komend jaar voor groep 5B.
Tot en met de kerst werk ik op de donderdag en vrijdag, dit wordt na de
kerstvakantie maandag en dinsdag. Ik ben zelf geboren en opgegroeid in
Zeist, maar ik woon tegenwoordig in Utrecht. Sommige ouders en
leerlingen zal ik wellicht bekend voorkomen, aangezien ik hier drie jaar
geleden ook al stageliep. Vervolgens heb ik op 2 scholen stage gelopen in
Utrecht en Leidsche Rijn. Daarnaast heb ik ook afgelopen halfjaar in
Finland gestudeerd. Ik kijk uit naar het komende schooljaar en hoop jullie
binnenkort te ontmoeten.  

Meester Gilang - 5b

Mijn naam is Hylke Boersen en zal vanaf komend jaar op de maandag,
dinsdag en woensdag leerkracht zijn in groep 8A. Naast mijn werk als
docent ben ik politiek actief in de gemeente Leusden als
fractievertegenwoordiger en geef ik bijles. In mijn vrije tijd ga ik graag de
natuur in om vogels te spotten en naar De Galgenwaard om FC Utrecht aan
te moedigen. Verder houd ik van koken, kunst maken en Formule 1 kijken.
Ik kijk er naar uit om deel uit te maken van het Comenius team!

Meester Hylke - 8a



Hallo allemaal, ik ben Evita van IJzerlooij, 24 jaar en ik woon samen met mijn
vriend in Leusden. Aankomend schooljaar ben ik de leerkracht van groep 6B. Ik

kijk er erg naar uit om met de kinderen aan de slag te gaan en hun talenten te
ontdekken. Ik vind het heerlijk om te knutselen, lezen en te zingen. Daarnaast

sta ik graag op het korfbalveld als speler en/of als coach. 
Ik hoop u snel een keer te speken op het schoolplein! 

Juf Evita - 6b

Mijn naam is Linsey Sterkenburg. Ik woon in Zeist samen met Henk en mijn
zoon Vincent van 15 jaar. Mijn dochter Vera van 21 is net op kamers gaan
wonen. We houden allemaal erg van dieren, daarom hebben we twee honden,
een konijn en een vijver vol vissen (en in het voorjaar kikkers en eenden). In
mijn vrije tijd wandel ik met mijn honden in de Zeister bossen en ben ik bezig in
mijn tuin. Ook vind ik het leuk om naar een concert te gaan, een voorstelling te
bezoeken of films en series te kijken, thuis op de bank. Ook hou ik ontzettend
veel van (voor)lezen. Ik start dit schooljaar in groep 4A. Ik heb er zin in om er
een mooi en fijn schooljaar van te maken. Tot ziens op het schoolplein!

Juf Linsey - 4a

Mijn naam is Anke van Bussel en ik start dit jaar als leerkracht
in groep 5a. Ik heb er veel zin in om dit schooljaar op de

Comeniusschool aan de slag te gaan. Ik ben 37 jaar en ik
woon met mijn vriend in Driebergen. We wonen daar met onze

3 jongens van 2, 4 en 5 jaar. Mijn vrije tijd breng ik graag
samen door met mijn gezin, familie en vrienden. Verder houd
ik van spelletjes, wandelen, racefietsen en kamperen. Ik kijk

ernaar uit om de kinderen volgende week te zien. Tot ziens op
de kennismakingsgesprekken!

Juf Anke - 5a

Mijn naam is Olivier, ik ben 24 jaar oud en ik woon in Utrecht. Komend
schooljaar ben ik leerkracht in groep 4A op de woensdagen en daar
heb ik heel veel zin in! 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om erop uit te gaan met vrienden, kook
ik graag wat lekkers en speel ik gitaar. Daarnaast zit ik op voetbal en
ben ik regelmatig in het stadion te vinden. 
Laten we er samen een leuk jaar van maken, tot snel op school!

Meester Olivier - 4a



Vakantiesteen
Ter herinnering: maandag vakantiesteen meenemen!

Wij hebben jullie gevraagd om in de vakantie een steen te
zoeken en deze, schoongemaakt, mee te nemen naar school.

Deze steen wordt jullie Big Rock. 
Nemen jullie de vakantiesteen maandag mee naar school?
Dan gaan we er de komende weken iets moois van maken.
We zijn benieuwd naar jullie stenen en wat zij vertellen over

jullie vakantie! 
 
 

Oproep!
Het onderhouden van een

schoolgebouw is veel werk; er is
altijd wel wat te doen! Met ingang

van dit nieuwe schooljaar zijn wij op
zoek naar een nieuwe handige
vader, moeder, opa. buurvrouw,
kennis, etc. om ons op afroep te

helpen bij diverse klussen in en om
de school. Dus bent of kent u

iemand die kan boren, schroeven,
repareren, timmeren, schuren,

hangen en/of fixen? Dan horen wij
dat graag, de koffie staat klaar!

Graag even een mailtje of berichtje
naar juf Marylse

 

Schooljudo
Dagelijks zijn wij op school bezig met de ontwikkeling van
onze leerlingen. Cognitief, maar ook sociaal-emotioneel.

Hoe zorg je dat elk kind in z’n kracht staat? Dit jaar gaan wij
daartoe in zee met HIRO SCHOOLJUDO. Op een speelse

manier draagt schooljudo bij aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen. 

HiRO staat voor het vormen van een veilig pedagogisch
klimaat in de klas, waarbij de 7 judowaarden de basis

vormen. Tevens draagt dit bij aan bewegend- en ervarend
leren. Het is een digitale lesmethode gecombineerd met

fysieke lessen. De 7 judo waarden zijn Vertrouwen,
Samenwerken, Respect, Beheersing, Weerbaarheid,

Discipline en Plezier.
In blokken van 6 weken krijgen alle klassen dit jaar op

woensdag JUDO in de gymzaal. 
Wij zijn ontzettend blij dat wij dit onze leerlingen kunnen

bieden en hebben er vertrouwen in dat dit een mooie
aanvulling is op ons reguliere programma.

Mijn naam is Ilja van de Kamp uit Houten. Dit schooljaar start ik op de
Comeniusschool en ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan. Na heel wat

jaren les geven voor de klas is het voor mij tijd voor een nieuwe stap. Ik zal in
de middenbouw kinderen gaan ondersteunen en hoop veel kinderen verder

te kunnen helpen in hun ontwikkeling. In oktober ga ik starten met de
opleiding tot Kindercoach waar ik erg naar uit kijk. In de toekomst hoop ik de

geleerde vaardigheden ook in het leerproces op school te kunnen gaan
gebruiken. In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden op de tennisbaan of de

yoga-mat. Ik ben graag in de natuur op de fiets of aan de wandel en
regelmatig in de tuin te vinden met mijn handen in de aarde. Ik heb veel zin in

dit nieuwe avontuur en ga er een mooi schooljaar van maken!

Juf Ilja - ondersteuning

En dan nog even dit...


