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Juf Dinie 45 jaar Albert Schweitzerschool
Op vrijdag 4 december was Dinie Alberts 45 jaar op onze school!
Sinterklaas heeft Dinie een gedicht voorgelezen.
45 jaar is wel heel bijzonder en het is jammer dat er door de
coronamaatregelen geen feestje gevierd kan worden! In de middag
hebben we nog wel coronaproef taart gegeten samen. We feliciteren
Dinie nogmaals met haar jubileum!
Even voorstellen
Na de Kerstvakantie beginnen in de groepen 1-2 twee
onderwijsassistenten voor extra ondersteuning. Zij stellen zich
hieronder voor.
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Kerst en nieuwjaarswens

Beste ouders,
Graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Barry van
Wanrooij en ik start na de kerstvakantie als
onderwijsassistent in groep 1/2-B. Na 23 jaar in de financiële
dienstverlening te hebben gewerkt, vond ik het tijd om het
roer om te gooien en te gaan doen waar mijn hart ligt. En dat
is werken in het onderwijs. Om te beginnen als
onderwijsassistent en wellicht later als leerkracht.
Ik ben 45 jaar jong , getrouwd met Anita en samen hebben we drie
kinderen; Koen (15), Merel (13) en Mats (10). Sinds een maand wonen we
in Doetinchem. Daarvoor heb ik (bijna) altijd in Didam gewoond dus kan
het goed zijn dat u mijn gezicht kent uit het Didamse. Ik ben erg blij dat de
Albert Schweitzerschool mij de mogelijkheid biedt om tot de zomer van
2021 een start in het onderwijs te kunnen maken. Ik heb er veel zin in en
hoop u, wanneer het weer mag, een keer persoonlijk te ontmoeten. Voor
nu wens ik u alvast fijne feestdagen en een mooi maar vooral ook gezond
2021 toe.
Hartelijke groet,
Barry van Wanrooij

Vanuit een christelijke achtergrond leren we over verschillende religies en de multiculturele samenleving

Beste ouders,
Ik ben Manon Kleinhesselink en na de kerstvakantie ga ik als onderwijsassistent werken in groep 1/2A.
Ik ben 22 jaar en woon deels bij mijn ouders in Doetinchem en deels bij mijn vriend in Borculo. Al van kleins af
aan wilde ik met kinderen werken en ik stond ook al vroeg als begeleider bij verschillende knutselclubs en
activiteiten bij mij in de buurt.
In 2019 heb ik de opleiding tot onderwijsassistent succesvol afgesloten. Ik ben toen eerst een half jaartje gaan werken in
een kinderopvang.
Ik kijk er naar uit het team te versterken en uw kind een leuke tijd te bieden.
Groetjes, Manon
Opvang tijdens sluiting
Zoals aangegeven in één van de laatste informatiebrieven is er een mogelijkheid dat we kinderen van ouders, die
werken in een cruciaal beroep, tijdens de sluiting kunnen opvangen. Als u daar gebruik van maakt dan is het belangrijk
dat de kinderen hun werk (schriften en eventueel boeken) en de inlogcodes ook mee naar school nemen, zodat ze daar
ook aan de slag kunnen. De kinderen worden ’s morgens tussen 8.25 – 8.30 uur opgehaald bij de poort. Om 14.15 uur
stopt de opvang en kunt u de kinderen weer bij de poort ophalen of ze gaan naar de BSO.
Kerst en nieuwjaarswens

Voor het nieuwe jaar wens ik je tijd
om van de mooie dingen te genieten
Rust om stil te staan bij de mooie momenten
Sterkte om tegenslagen te overwinnen
Vriendschap om je hart te verwarmen
Humor om wat somber is te kleuren
Een glimlach om elke dag mee te beginnen.

Vanuit een christelijke achtergrond leren we over verschillende
religies en de multiculturele samenleving
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