
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woe 12 jan Ouderavond kleuterklassen: gaat niet door, zie bericht verderop 
Ma 17 jan  Klassenouderoverleg 8.45 uur (online) 
Woe 19 jan  Studiedag, kinderen vrij 
Di 25 jan  MR-vergadering (19.30 uur) 
 
 
 
Maandag weer naar school 
Allereerst wensen we u allen een heel goed nieuwjaar. We zijn ontzettend blij dat de school komende 
week weer open gaat en kijken ernaar uit de kinderen na deze extra lange kerstvakantie weer gewoon 
op school te kunnen begroeten. De coronaregels zoals ze ook voor de kerstvakantie golden blijven wel 
van kracht. Het is misschien even wennen om weer vroeg op te staan, zeker nu het koud en donker is ’s 
ochtends, maar wilt u er alstublieft voor zorgen dat uw kind om 8.25 uur, voordat de bel gaat, op de 
speelplaats is? Dan kan het samen met de leerkracht en de andere kinderen naar binnen om samen met 
de ochtendspreuk in de klas te kunnen starten. 
 
Op dit moment zijn gelukkig bijna alle leerkrachten weer gezond. Joan Plooijer (kleuterjuf en leerkracht 
in klas 6 op de woensdagen) heeft voor de vakantie een flinke val met haar fiets gemaakt. Ze heeft 
daarbij een breuk in haar schouder en arm opgelopen. Heel pijnlijk. Voorlopig is ze nog afwezig, 
Annemieke Stout vervangt haar in klas 6. 
 
Leerkrachtondersteuner Katja Scholten start vanaf volgende week met haar re-integratie. 
Een nieuw gezicht is Hadewyn Post. Zij is als ondersteuner op de maandagen in de klas van Monique en 
op de donderdagen in klas 5 van Mark. 
 
Wicher Struik, onze nieuwe conciërge, start ook volgende week maandag. 
 
In de vakantie is het plein grondig opgeruimd en geveegd door Nicolaas Bessels, de vader van Kei uit 
klas 1 en Hillebrand uit klas 3. Hij zorgde vóór de vakantie ook voor de kerstbomen op het plein. Veel 
dank daarvoor!  
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Het klassenouderoverleg van 17 januari vindt online plaats. Graag van tevoren per mail bij mij 
aanmelden, één ouder per klas. 
 
Een heel fijn weekend en tot maandag! 
 
Ceciel Wolfkamp, directeur 
 

 
Ouderavond kleuters wordt verplaatst 
De ouderavond van de kleuters aanstaande woensdag wordt vanwege de coronamaatregelen 
verplaatst. Helaas is het nog niet bekend naar welke datum het verplaatst wordt. Datum wordt later 
doorgegeven. 
 
 
Vacatures 
VSNON start het jaar met twee belangrijke wervingsprocedures. Zowel onze bestuurder, Frans 
Ebskamp, als de directeur van De Zonnewende, Ceciel Wolfkamp, bereiken de pensioengerechtigde 
leeftijd en verlaten daarom de stichting.  
 
Deze week starten beide wervingscampagnes. Samen bereiken we meer. Misschien kent u voor een van 
deze vacatures dé kandidaat die wij graag willen ontmoeten? Wij stellen het daarom op prijs wanneer u 
deze vacatures in uw netwerk wilt delen. Onze hartelijke dank hiervoor.  
 

Vacature Bestuurder VSNON 
Voor onze stichting zoeken wij per 1 september 2022 een verbindende, bevlogen bestuurder 
met passie voor het (vrijeschool)onderwijs. Meer informatie vindt u in het profiel en de 
bestuursopdracht.  

 
Vacature Directeur PO 
Vanwege het vertrek van de huidige directeur, zoekt Vrije School De Zonnewende per 1 
september 2022 een nieuwe directeur. Hier vindt u onze vacature Directeur PO.  

 
Natuurlijk zijn deze vacatures ook terug te vinden op www.vsnon.nl. 
 

https://drive.google.com/file/d/1kCxyCFcDJJEn2uONIn_Bm21rtaH5Kttw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kF3dE3DJ5_LEDEjC2kmPM1Vi31sqC7-w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kF3dE3DJ5_LEDEjC2kmPM1Vi31sqC7-w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17zg-tqPhnlyCUreGoRCyh6r1biTEHKml/view?usp=sharing
https://www.vsnon.nl/

