
 

Start schooljaar 2020-2021 
De eerste week zit er al weer op. Wat was het weer heerlijk vertrouwd! 
Alle leerkrachten en kinderen terug op school. 
Het was fijn om te merken dat ook de kinderen weer met goede zin het 
nieuwe schooljaar zijn ingegaan. 
Naast de bekende teamleden is ook onze zij-instromer gestart. 
Zij stelt zich hier aan u voor: 

Graag stel ik mij kort aan jullie voor. Voor een aantal 
ben ik al een bekend gezicht. Ik ben Anne Marie Faase, 
woonachtig in Werkhoven met mijn gezin en moeder 
van twee jongens van 4,5 en 1 jaar. Ik ben deze week 
gestart als zij-instromer op de Delteykschool. Het zij-
instroom traject is opgezet voor mensen met een hbo 
of wo achtergrond met  

werkervaring in een ander werkveld die de overstap naar het onderwijs 
willen maken. Op maandag, dinsdag en donderdag kijk ik mee met 
Kirsten en Jesse en ga ik een deel van de lessen geven. Naast mijn werk 
op de Delteykschool, volg ik een tweejarig opleidingstraject bij de 
Marnix Academie (Pabo).  
Voordat ik deze stap maakte naar het onderwijs heb ik 8 jaar gewerkt 
in IT/ organisatieadvies. Al langer had ik de wens om een meer sociale 
kant op te gaan. Toen ik mij oriënteerde op de overstap naar het 
onderwijs, was ik al vrij snel overtuigd van deze nieuwe richting. 
Werken met kinderen brengt mij heel veel blijdschap en voldoening. Ik 
vind het erg leuk om een bijdrage te mogen leveren aan de 
ontwikkeling van kinderen zodat zij opgroeien tot zelfbewuste mensen, 
die trots op zichzelf zijn.  
Ik kijk uit naar een leuk en leerzaam schooljaar met de kinderen! Tot 
binnenkort. 
 
Social schools 

Volgende week vrijdag wordt de papieren kalender weer aan alle 
oudste kinderen mee naar huis gegeven. Gedurende het schooljaar 
komen er soms nieuwe activiteiten bij. 
Deze activiteiten worden in de agenda van Social Schools geplaatst. Ze 
zijn zichtbaar onderaan in de mobiele app  ’Agenda’. 
U kunt deze agenda ook koppelen aan uw eigen digitale agenda. Dat 
gaat via de web-pagina of via uw telefoon. 
 

 

Voor in de agenda 
 

7 september 
Start startgesprekken 
.............................................. 
16 september  
Muziekles Constantia groep 4  
t/m 8 
............................................... 
 23 september 
Kerkbezoek groep 1/2  
………………………………………… 
23 september 
Kinderpostzegels groep 7/8 
………………………………………… 
28 september 
Start projectweken 
………………………………………….. 
30 september 
Start Kinderboekenweek 
 

04-09-2020 
 

 

 



 

   

 

AVG 
In het kader van de nieuwe wet AVG vragen wij u toestemming te geven voor het plaatsen van foto´s op 
bijvoorbeeld Social Schools.  
U kunt deze voorkeuren aangeven én aanpassen via de Social Schools app en/of website.  
De leerkracht kan dan in zijn of haar Social Schools account de meest actuele stand van zaken zien. 
 

Informatie  
In de eerste schoolweken komt er regelmatig informatie met uw kind mee naar huis. Deze informatie kan 
bijvoorbeeld gaan over het bestellen van educatieve software of een abonnement op een jeugdtijdschrift. 
In de afgelopen jaren verspreidden wij ook informatie over een typecursus. Met ingang van dit schooljaar 
bieden wij vanaf groep 6 een typecursus aan in de weektaak. De informatiefolders bewaren wij op school. U 
kunt altijd deze informatie/folder bij de leerkracht opvragen. 
 

Informatie van ouders 
✓ Basketbalvereniging Blue Arrows is een kleinschalige en gemoedelijke vereniging in Driebergen. Al op 

vroege leeftijd, vanaf 5 jaar, kunnen de kinderen al spelend de beginselen leren. Vanaf 7 a 8 jaar 
komen daar wedstrijden bij. 

Mijn zoon (nu 8 jaar) had moeite met het kiezen van een passende sport. Wij hebben verschillende 
proeflessen gevolgd maar bij de Blue Arrows heeft hij gelukkig zijn plekje gevonden! 
Zijn zelfvertrouwen is gegroeid, hij voelt zich fijn in de groep en met veel positieve energie haal ik hem weer 
op.  
Bij de sportkeuze wordt vaak niet als eerste aan basketbal gedacht maar daar hoop ik verandering in te 
brengen. Heel graag zouden wij meer kinderen uit Werkhoven verwelkomen! Driebergen klinkt misschien 
wat ver maar met een kwartiertje bent u er al en carpoolen is ook zeker een mogelijkheid. 
Uw kind zou een maand gratis de lessen kunnen uitproberen! (zie bijlage) 
Hopelijk tot ziens! 
Met vriendelijke groet, 
Willemijn van Nigtevegt 
 

✓ De Stevensroute beloofd een volwaardig alternatief te worden voor de jaarlijkse Werkhovense 

Stevensmarkt. Kom allen       
Zie bijlage 
Tot zaterdag, Mariska Oskam 
 
 


