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Werkzaamheden vrijdag 9 november. Parkeerplaats 

gesloten!! 
 

Op vrijdag 9 november worden op 

het dak van de Hoeksteen 

zonnepanelen geplaatst. Het 

plaatsen zal de gehele dag in 

beslag nemen. Aangezien er een 

grote hijskraan aan te pas komt 

kunnen we die dag geen gebruik 

maken van de parkeerplaats aan 

de zijkant van het gebouw. Dit om 

veiligheidsredenen.  

 

We willen jullie dan ook vragen die dag 

gebruik te maken van de parkeerplaats waar 

het tijdelijke gemeentehuis gevestigd was 

aan de overzijde van de Kruisweg.  

 

De parkeerplaats van de school aan de zijkant 

van het gebouw is deze dag niet toegankelijk 

voor verkeer. 

Excuses voor de overlast.  

 

Inloopuurtje. 
 

Op dinsdag 30 oktober van 17.00 uur tot 18.00 uur nodigen wij u uit om 

even gezellig te komen kijken naar de werkjes, schriften en werkboeken 

van uw kind(eren). 



 

Teun is geboren! 
 

Juf Maaike heeft op 25 september een gezonde zoon op de 

wereld gezet. Hij heet Teun. 

Wij wensen Maaike, haar man Martijn en de grote broer Mees 

heel veel geluk samen met Teun.  

 
 

Praatje van Esther. 

 
Oktober was voor mij een dynamische maand. Met veel verschillende 

dingen bezig geweest. Een greep uit de onderwerpen die bij mij 

voorbij kwamen zijn: een digitaal programma voor ouders, een 

administratieprogramma voor de leerkrachten, de voorbereidingen 

voor de invulling van de studiedag op  

16 november, de voorbereidingen voor de studiedag van 6 december 

(voor de hele stichting), het nieuwe functiehuis voor de stichting, 

rondleidingen nieuwe leerlingen, studenten van Gilde en hun taken en 

werkzaamheden, het ontwikkelen van een gesprekkencyclus voor de werknemers van 

Wijzers in Onderwijs samen met een collega directeur, overleg met directeuren 

gemeente Maasgouw over het nieuwkomers/vluchtelingenplan, een bijeenkomst om 

mee te denken over de gezondheidsnota van de gemeente Maasgouw van 2019-2022 

en tot slot een raadcommissievergadering waar ik namens de directeuren van de 

gemeente Maasgouw het stukje onderwijs heb toegelicht met betrekking tot de 

gezondheidsnota.  

 

Mooi dat de gemeente het over een andere boeg gooit en het werkveld om zijn 

mening vraagt. Je merkt dat op zo’n avond waar iedereen mag toelichten waar ze 

mee bezig zijn, veel duidelijkheid brengt bij de gemeenteraad en dat ze op basis 

daarvan zich een veel beter beeld kunnen vormen waar ze vervolgens een besluit 

over moeten nemen. We hebben dan ook best wat verhelderingsvragen gekregen 

vanuit de raad. Als ik de gezondheidsnota lees zijn er nog wel een aantal 

aandachtspuntjes maar zie ik de toekomst voor de gemeente op dat gebied zonnig 

tegemoet. Er begint samenwerking tot stand te komen en dat is een enorm pluspunt.  

 

Naast al deze beleidszaken zijn er gelukkig ook wat luchtigere zaken waar ik me mee 

bezig heb gehouden. Er zijn 2 baby’s geboren in de afgelopen maanden en daar mocht 

ik samen met collega’s op kraamvisite komen. Juffrouw Maud heeft in juni het leven 

geschonken aan een dochter genaamd Luèn en juffrouw Maaike heeft een gezonde 

zoon gekregen op 25 september genaamd Teun.  



Het verkleden voor de start van kinderboekenweek vind ik ook ontzettend leuk om te 

doen en voor zulke dingen maak ik graag tijd vrij in mijn agenda. Ook zijn we met het 

team gaan lunchen op vrijdagmiddag voor de herfstvakantie. Dit zijn spontane acties 

van collega’s waar ik heel blij van word. Het gevoel dat het wel goed zit met de 

teamspirit en de sfeer geeft mij veel energie en een bevestiging dat we samen goed 

bezig zijn. Hier hebben de kinderen in de klas alleen maar profijt van en daar doen 

we het voor. 

 

 

Agenda. 
 

Inloopuurtje   dinsdag 30-10-2018 

Studiedag   vrijdag 16-11-2018 

Uitvoering Lion King zondag 02-12-2018 

Studiedag   donderdag 06-12-2018 

Kerstvakantie  vrijdag 21-12-2018 12.00 uur t/m vrijdag 04-01-2019 

Herdenking Bevrijding maandag 21-01-2019 

Studiedag   woensdag 13-02-2019 

Inloopuurtje   donderdag 21-02-2019  

Carnavalsvakantie  vrijdag 01-03-2019  12.00 uur t/m vrijdag 08-03-2019 

Studiedag   maandag 25-03-2019 

Studiedag   vrijdag 12-04-2019  

Meivakantie   vrijdag 19-04-2019 12.00 uur t/m vrijdag 03-05-2019 

(Let op: Paasmaandag 22-04-2019 en Koningsdag zaterdag 27-04-2019 vallen in de 

meivakantie) 

Hemelvaart   donderdag 30-05-2019 t/m vrijdag 31-05-2019 

Pinksteren   maandag 10-06-2019 

Schoolreis   dinsdag 11-06-2019 

Studiedag   woensdag 19-06-2019 

Zomervakantie  vrijdag 05-07-2019 12.00 uur t/m vrijdag 16-08-2019 

 
Noteer deze data alvast in uw agenda.  

 

Het volgende Toermalijntje verschijnt op  

vrijdag 30 november 2018. 



 


