ONZE
NIEUWSBRIEF

School met de Bijbel
Hei- en Boeicop
Ja n u ar i 2 01 8

Data en tijden
Nieuwsbrief- januari
Beste ouders,
Bij deze, heel kort na de kerstvakantie, een
nieuwsbrief.

Even voorstellen
Per 1 januari mag ik mij directeur van de
School met de Bijbel in Hei- en Boeicop
noemen. Een nieuwe uitdaging voor mij.
Bij deze wil ik me even voorstellen. Ik ben
geboren in de plaats Achterberg, daarna
verhuisd en opgegroeid in de plaats
Streefkerk. Vanaf 1999 ben ik gaan werken
op de Noachschool in Schoonrewoerd en toen
ik daar in 2001 directeur werd, ben ik al snel
daarna verhuisd naar die plaats en daar woon
ik nog steeds. Daar woon ik met mijn vrouw
Wijna en 5 kinderen (1 dochter en 4 zoons) in
de leeftijd van 21, 19, 16, 15 en 13 jaar.
Het directeurschap van een school doe ik al
een tijdje. Na de Noachschool ben ik per 2007
op CBS Het Kompas in Lexmond gaan
werken. Per 1 januari 2018 ben ik directeur
van zowel School met de Bijbel in Hei- en
Boeicop als ook CBS het Kompas in Lexmond.
Concreet zal ik de ene week drie dagen op
school zijn en de ander week twee dagen.
De deur van de directiekamer staat altijd
open. Mocht u vragen/tips hebben, loop
gewoon even binnen. Welkom! Mailen kan
natuurlijk ook via directie@smdbhb.nl of app
via BasisOnline.
Graag bedank ik meester Jan Hakkesteegt
voor de overdracht en ik zie uit naar een
prettige samenwerking met de leerlingen,
ouders en leerkrachten!
Met vriendelijke groet,
Jaco van Soest

10 januari
16 januari
29 januari

: controle hoofdluis
: voorlichting VO – groep 8
: aanmelding nieuwe leerlingen

Even voorstellen
Als nieuwe juf op de School met de Bijbel wil ik mij
graag aan u en jullie voorstellen. Mijn naam is Carola
Woudenberg, 35 jaar en trotse moeder van twee
dochters van 7 en 4 jaar. Samen met mijn man en
kinderen woon ik met veel plezier in Meerkerk.
Inmiddels ben ik 14 jaar leerkracht en heb ik op
eenzelfde school inmiddels voor elke jaargroep
gestaan. Erg fijn om te weten en te ervaren hoe het
gaat en wat er wordt gedaan en geleerd in elke
jaargroep!
Het bieden van onderwijs op maat, en daarmee de
zorg voor alle kinderen, spreekt mij enorm aan.
Daarom heb ik ook de Master opleiding tot Remedial
Teacher en Taalspecialist gedaan. Daarnaast heb ik
cursussen gevolgd om meer te weten over leerlingen
die meer aankunnen dan het basisprogramma.
Vanaf januari ga ik op dinsdagmorgen de kinderen uit
de Dolfijngroep begeleiden. Ik heb er veel zin in en zie
uit naar de samenwerking met de leerlingen, de
collega’s en met u!
Met vriendelijke groet,
Carola Woudenberg

