
 
 19 februari 2019 
 
Personeel 

Hallo allemaal, 

Graag wil ik mijzelf aan u voorstellen als nieuwe leerkracht op de Godfried Bomansschool. 
Mijn naam is Rachelle van den Berg. De afgelopen 5 jaar heb ik op de inkoopafdeling gewerkt bij een 
bedrijf in de biotechnologie. Omdat ik het werken met kinderen erg miste heb ik besloten om weer 
aan de slag te gaan in het basisonderwijs. Ik kijk er ontzettend naar uit om op 4 maart te starten met 
de instroomgroep. Van 18 t/m 20 februari loop ik alvast mee met de kleutergroepen om te wennen 
binnen de Godfried Bomansschool. 
 
Ik woon samen met mijn man in Delfgauw en in mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om een boek te 
lezen (het liefst in het zonnetje), te sporten (korfbal, hardlopen), trainen te geven, op mijn nichtjes te 
passen en tijd door te brengen met vrienden en familie. 
 
Mocht u nog meer over mij willen weten loop dan gerust een keertje binnen. 
Graag tot ziens! Groetjes, Rachelle  
 

 
 
 
Verhuizing 17 en 18 juli / Vakantie start woensdag 17 juli / geen zomerfeest 
De verhuizing naar het nieuwe gebouw staat gepland op woensdag 17 en donderdag 18 juli. Daarom 
begint de vakantie voor de kinderen al op woensdag 17 juli. Dat is 1 dag eerder dan al gepland was. 
Hierdoor hebben we als team voldoende tijd om de verhuizing af te ronden voor de start van onze 
zomervakantie. Vanwege de voorbereidingen (inpakken, uitzoeken enz.) zal er dit jaar geen 
zomerfeest worden georganiseerd. 
 
 
 
 
 
 
 



Ziek melden 
Is uw kind ziek? Dan kunt u een mailtje sturen naar ziek@godfriedbomansschool.nl  
Yvon verwerkt die mailbox en licht leerkrachten in. Mailen is voor ons de beste manier, dat kunt u bv. 
ook ’s avonds al doen voor de dag erna. We merken dat er vaak rond 08.20u wordt gebeld, dat is 
onhandig omdat de school dan net start. Daarom willen we u vragen zoveel mogelijk per mail ziek te 
melden, voor 08.00u. Wilt u de leerkracht iets vertellen over het ziektegeval, kunt u na schooltijd 
altijd even bellen of langskomen.  
 
Lena in een lijstje 
Op 17 januari is bij ons op school de bijzondere voorstelling 'Lena in een lijstje' gespeeld. 
Theatergroep Jut reist rond in Nederland met deze voorstelling. De kinderen van groep 5 t/m 8 
hebben deze voorstelling gezien bij ons op school. Lena is een lijstje is een vrolijke kindervoorstelling 
over de dood. Drie vriendinnen spelen op een rommelzolder. Lena en haar twee vriendinnen 
ervaren, bevragen en onderzoeken hoe het is als jijzelf of als iemand in je omgeving dood gaat. Met 
behulp van spel, dans en muziek worden verschillende vragen in kaart gebracht in deze voorstelling. 
De kinderen vonden de voorstelling mooi, grappig, maar soms ook best verdrietig. Er is voor en na de 
voorstelling met de kinderen gesproken over alles waar ze graag over wilden praten naar aanleiding 
van de voorstelling en het onderwerp. De combinatie van een theatervoorstelling met gesprekken 
vonden wij als team een mooie en leerzame manier om dit onderwerp onder kinderen ter sprake te 
brengen. Op deze manier willen we kinderen leren dat ze hierover ook op school met elkaar en de 
leerkracht kunnen praten als ze dat willen. Daarnaast vinden we het belangrijk om kinderen zoveel 
mogelijk kennis te laten maken met theater en muziek. 
 

                                      
 
 
Ouderbetrokkenheid  

Welke 2 enthousiaste ouders/verzorgers willen tot de zomervakantie aansluiten bij de regiegroep 
ouderbetrokkenheid? De gehele regiegroep komt 1 keer per twee maanden samen, tussen de 
bijeenkomsten door heb je ook nog 1 keer overleg in de subgroep waar je ook ingedeeld wordt. 
Voor meer informatie of aanmelden: Loop even langs Manon, of stuur haar een mailtje: 
mettienne@godfriedbomansschool.nl  
 
Verkeerssituatie nieuwbouw 
Komend schooljaar starten we in het nieuwe gebouw. 3 scholen, ongeveer 1000 leerlingen en zo’n 60 
personeelsleden die iedere dag naar hetzelfde gebouw zullen komen. In overleg met de gemeente is 
afgesproken dat alle scholen nu al beginnen met het inlichten van de ouders over de te verwachten 
drukte, vooral met auto’s. Er komt weer een Zoen & Zoef, waar de gemeente de eerste weken zorgt 
voor verkeersregelaars om aan de nieuwe situatie te wennen. Parkeerplaatsen zijn er nauwelijks, dus 
lopend of met de fiets naar school komen (indien mogelijk) is slim.    
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Toestemmingsformulieren gebruik beeldmateriaal  
Aan het begin van het schooljaar heeft u van ons een toestemmingsformulier ontvangen over het 
gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Nog niet van alle ouders hebben wij dit formulier 
terug mogen ontvangen. Zou u deze, mocht u dit nog niet gedaan hebben, bij onze administratie in 
willen leveren? Mocht u het formulier kwijt zijn, bij onze administratie liggen lege exemplaren.  
 
Carnaval 
Woensdag 20 februari vieren wij weer carnaval op school! Alle kinderen 
mogen dan verkleed naar school komen. We beginnen de dag gewoon in de 
eigen klas. Aan het einde van de ochtend zullen we een uurtje spelletjes 
spelen door de hele school. Het carnavalsfeest is voor groot en klein, we 
vragen daarom uw kinderen geen angstaanjagende kleding of maskers te 
laten dragen. Confetti, (spuitbus) serpentine en wapens, zoals zwaarden en pistolen zijn niet 
toegestaan.  

Het carnavalsfeest is wat anders georganiseerd dan de laatste jaren. Dit is het resultaat van een 
inhoudelijke evaluatie in het team. Op basis hiervan heeft de werkgroep een aangepast programma 
opgesteld. We maken er met elkaar weer een gezellige dag van! 
 
Leerlingenraad 
Zoals we u eerder hebben laten weten, starten we na de voorjaarsvakantie met een leerlingenraad. 
De leerlingenraad zal bestaan uit 8 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8, twee uit ieder leerjaar. Voor de 
voorjaarsvakantie hebben alle kinderen een uitleg gekregen over wat het betekent om in de 
leerlingenraad te zitten. Kinderen die zich verkiesbaar willen stellen, geven na de voorjaarsvakantie 
een presentatie aan hun klasgenoten. Na het stemmen wordt de leerlingenraad officieel benoemd. 
 
Fijne vakantie! 
 

                            
                           *Een robot van lego die echt kan lopen! Groep 6 is zes weken aan de 
                             slag gegaan met technisch lego. Na de vakantie volgt groep 5. 
 



 

 


