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ZANDKORRELS
Deze Zandkorrels kunt u ook vinden op onze website: www.destuifheuvel.nl

Teamnieuws
Juf Ilona, per 1 januari nieuwe onderwijsassistent in de onderbouw, stelt zich verderop voor.
Administratie
Juf Yvonne is sinds begin oktober ziek. Vanaf 29 januari gaat juf Ingrid haar vervangen.
De werkdagen van Ingrid zullen voorlopig zijn: maandag, woensdag en vrijdag.
Het gaat gelukkig al wel iets beter met juf Yvonne, zij start een aantal uur per week met haar re-integratie.
Nieuwe kleutergroep
Per 1 maart start een derde kleutergroep. Deze wordt voorbereid door juf Beatrijs.
Zij zal in de nieuwe groep gaan werken op woensdag, donderdag en vrijdag.
Voor maandag en dinsdag hebben wij ook al iemand gevonden. In de volgende zandkorrels meer
informatie.
De werkzaamheden van juf Beatrijs in de Berengroep zijn overgenomen door meester Hans.
Juf Ilona
Beste ouders en verzorgers,
Ik stel mij graag even voor aan u. Na de kerstvakantie ben ik gestart op de Stuifheuvel als
onderwijsassistent.
Op dit moment ben ik werkzaam bij de Giraffen, middenbouw 1 en middenbouw 2.
Hiervoor heb ik gewerkt in het reguliere onderwijs. Maar ik vond het tijd voor een nieuwe uitdaging! Ik ben
erg blij dat ik nu op een SBO-school werk, want daar ligt mijn hart.
Met een aantal ouders heb ik al kennisgemaakt. Op korte termijn hoop ik ook (nader) met u kennis te
maken.
Graag tot ziens,
Ilona Rink

Directienieuws
Zoals u weet is meester Marco benoemd als nieuwe directeur. Hij zal per 1 maart gaan starten op de Stuifheuvel.
Vanaf januari is meester Jan als interim-directeur aan de slag gegaan.
Juf Saskia, de nieuwe adjunct-directeur, stelt zich verderop aan u voor.
Juf Elly, adjunct-directeur, stopt met haar directiewerkzaamheden per 1 februari.
Zij blijft wel voor de Stichting werken. Daardoor zal zij voorlopig nog regelmatig op school te zien zijn. Haar afscheid
van de Stuifheuvel wordt op een later moment in overleg met haar georganiseerd.

Op deze plek wel alvast: Elly, heel veel dank voor jouw inzet voor de Stuifheuvel!!!
Hieronder Elly’s persoonlijke bericht aan u:
Elf jaar met plezier gewerkt als adjunct-directeur op de Stuifheuvel.
Een mooie tijd, waarin we veel voor onze leerlingen hebben kunnen realiseren. Dank aan u als ouder voor de
samenwerking en het vertrouwen. Met veel ouders heb ik gesprekken over uw kind gevoerd. Niet altijd de
gemakkelijkste gesprekken, wel steeds weer samen tot een goede oplossing voor onze kinderen kunnen komen.
Dank ook aan alle actieve ouders en de ouders van de Oudervereniging, ook hier was het fijn om met jullie op te
trekken.Voor mij tijd om een andere weg te gaan, ik ga me binnen de stichting Gewoon Speciaal inzetten voor de
thuiszitters in onze regio.
Elly Kraaimaat

Juf Saskia
Beste ouders(s)/verzorger(s),
Via deze weg wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Saskia Schouten.
Ik ben 35 jaar en woon samen met mijn man Wart en twee kinderen, Lieke en Jens (7 en 4 jaar), in Vleuten.
In mijn vrije tijd hockey ik en ga er graag met mijn gezin op uit.
Per 1 februari start ik als adjunct-directeur. Gedurende 15 jaar ben ik werkzaam geweest binnen de
jeugdzorg én het speciaal onderwijs. Binnen deze organisaties heb ik verschillende functies bekleed.
Gestart als pedagogisch medewerker ben ik daarna doorgestroomd naar docent binnen het cluster 4
onderwijs en via deze weg doorgegroeid naar aansturende functies binnen jeugdzorg en onderwijs.
Ik weet dat door mooi en uitdagend onderwijs aan te bieden, kinderen met plezier naar school komen en
willen leren. Ik hoop dat ik op de Stuifheuvel kan bijdragen aan goed passend onderwijs voor alle kinderen.
Dit doe ik natuurlijk samen met het team, maar ook in overleg en in samenwerking met u, als ouder en de
andere partijen die bij de school betrokken zijn.
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De komende periode zal vooral in het teken staan van kennismaken. Het leren kennen van de school, het
team en het verder inwerken in mijn functie.
Ik ben voornemens om in de ochtenden bij de hoofdingang te staan om u te verwelkomen. Als ik u gemist
heb, stap dan gerust even op mij af om alsnog kennis te maken.
Ik vind het belangrijk om betrokken en zichtbaar te zijn. Ik hoop dat u dat als ouder zult merken. Weet dat
mijn deur voor u open staat als u vragen, suggesties en/of opmerkingen heeft of iets anders kwijt wilt.
Alleen op de woensdagen zal ik niet aanwezig zijn.
Ik kijk ernaar uit om op de Stuifheuvel te werken. Ik heb vertrouwen in een goede samenwerking en dat
we samen er alles aan doen om uw kind een mooie schooltijd te geven!

Leerlingenvervoer
Graag willen wij u er weer op wijzen dat er veel overlast is van auto’s die geparkeerd staan tijdens de breng
en haal tijden van de leerlingen, op de bus strook/ taxi strook van ons leerlingen vervoer.
Deze strook is geen parkeerplek en hier kunt u dan ook een parkeerboete voor krijgen.
De politie is op de hoogte van het gevaar van ons leerlingen/ uw kind(eren) en zal extra rondrijden.
Om de veiligheid van de leerlingen zo goed mogelijk te waarborgen vragen wij u met klem om daar niet
meer te parkeren met uw auto.

Vrije dagen (zie schoolgids)



Woensdag 7 -2- 2018 zijn de leerlingen vrij vanwege een studiedag.
Krokusvakantie is van 24-2 t/m 4-3-2018
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