
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatie 2017-2018 
 
Achter de schermen wordt er hard gewerkt om ook voor komend 

schooljaar alles goed te regelen. Het goede nieuws is dat we 

volgend schooljaar met een bijna ongewijzigde bezetting gaan 

werken. Juf Melanie werkt komend schooljaar op de maandag, 

dinsdag en donderdag. Juf Annette werkt op woensdag en 

vrijdagochtend. In groep 1-2 zal komend schooljaar iedere dag een 

dagdeel ondersteuning aanwezig zijn.  

Groep 1-2: juf Ria en juf Marieke (met klassen-assistent) 

Groep 3-4 juf Danielle 

Groep 5-6 juf Melanie en juf Annette 

Groep 7-8 juf Amanda en juf Edith 

 

Schoolfotograaf 

Maandag 29 mei komt de schoolfotograaf weer naar ons toe. Dat 

betekent dat iedereen in de mooiste kleren en met gekamde haren 

en gepoetste schoenen op de foto gaat. Vanaf 8 uur is de fotograaf 

aanwezig. U hebt dan de mogelijkheid om uw kind met (eventueel 

jongere of oudere) broertjes en zusjes op de foto te laten zetten. 

 

Schoolapp 

Als school vinden wij privacy belangrijk en daar willen we zo goed 

mogelijk mee omgaan. Om die reden en om de communicatie tussen 

ouder en school te verbeteren en te vergemakkelijken gaan we 

gebruik maken van de vernieuwde schoolapp, via onze website. Het 

betreft een beveiligd gedeelte, waarvoor u een inlogcode ontvangt. 
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Via het ouderportaal kunnen wij deze nieuwsbrief verzenden, 

eenvoudiger e-mails versturen aan afzonderlijke groepen en u kunt 

op termijn ook zelf aanmelden voor oudergesprekken of activiteiten 

op school. We willen u daarom vragen om u éénmalig aan te melden 

en de gegevens van u en uw kind(eren) in te vullen, zodat we de 

communicatie kunnen vergemakkelijken. Om het systeem te laten 

werken, is het belangrijk dat alle ouders zich aanmelden. Voor meer 

informatie en een inlogcode verwijzen we u naar de bijlage bij deze 

nieuwsbrief. Wilt u zo vriendelijk zijn dit zo spoedig mogelijk te doen 

zodat we dit schooljaar nog kunnen gebruiken om proef te draaien.  

 

Lekker smeren…. 
 
Denkt u eraan de kinderen goed in te smeren i.v.m. het mooie weer? 
 
 
Belangrijke data 
 

24 mei  Bezoek Houten Huis in De Rijp groep 1-2 

25-26 mei  Hemelvaartvakantie 

29 mei  Start Cito-toetsen 

29 mei  Schoolfotograaf 

29 mei  OR vergadering 

5-6 juni  Pinkstervakantie 

7 juni   Studiedag team, kinderen vrij 

15 juni   Schoolreisje groep 1-2 

22 juni   Schoolresje groep 3-4 

6-7 juli   Schoolkamp groep 5-6 

5-6-7 juli  Schoolkamp groep 7-8 

 
Mededeling van Ti-ta Tovenaar 
 
Beste ouders, 
 

BSO Ti-ta Tovenaar is bedoeld voor kinderen die gebruik maken van de 

drie basisscholen St. Michael uit Zuidschermer, de Overhael uit Driehuizen 

en de Driessenschool uit Grootschermer. 

Wij bieden opvang aan in het bovenlokaal van de OBS de Overhael op de 



 

maan-, dins- en donderdag met als afname tijden 15:00 – 18:30 uur. 

Alle dagen werken wij met vaste gezichten op groep, zodat de kinderen 

weten wie er iedere week staat als zij een middag komen spelen. Dit kan in 

het lokaal zelf, waar we een keur aan materiaal hebben staan en waar ieder 

kind zelf mag kiezen waar hij/zij mee wilt spelen. Met dit mooie weer zijn 

wij veel buiten te vinden, daar we naast het schoolplein ook het 

Klavertjesveld tot onze beschikking hebben, waar naar hartenlust 

 gevoetbald, geschommeld, gechilled, gelachen, met de kabelbaan of 

schommelband gespeeld kan worden. Met heel mooi weer halen wij de 

waterpistolen tevoorschijn en hebben we dikke waterpret.  

 

Wij bieden uw kind(eren) een leuke middag  o.l.v. een ervaren, vaste en 

liefdevolle leiding. Zo kunt u er iedere schoolweek vanop aan dat uw kind 

een fijne plek heeft om te spelen, zodat u met een gerust hart kunt 

werken/studeren. Onze ervaring is dat het heel leuk is om te zien dat 

kinderen van de diverse scholen heerlijk met elkaar kunnen spelen. Dit hoeft 

dus beslist geen belemmering te zijn, wij ervaren dit juist als groot voordeel. 

Vaak komen ze elkaar ook later weer tegen op de sportvereniging. 

Tevens zijn wij een geregistreerde opvang, die voor vergoeding van de 

overheid in aanmerking komt.  

Dit geldt ook als u slechts incidenteel van onze opvang gebruik zou willen 

maken. Dit behoort dus ook tot de mogelijkheden. 

 

Om te inventariseren of er behoefte bestaat onder ouders –of die nu al wel 

of geen BSO klant zijn- om ook op de woens-, dan wel vrijdag BSO-opvang 

af te willen nemen, doen wij u dit stukje toekomen. 

Mocht u hier (of in de toekomst) gebruik van denken te (gaan) maken, dan 

stellen wij het op prijs dit z.s.m. op onderstaand mailadres van u te 

vernemen. 

Ook als u op de maan-, dins- of donderdag gebruik wenst (te gaan) maken 

van onze gezellige BSO, kunt u dit kenbaar maken. 

 

Hebben wij uw nieuwsgierigheid gewekt en wilt u eens vrijblijvend een 

kijkje komen nemen, wij maken graag tijd voor u vrij. Alle werkdagen zijn 

wij bereikbaar. 

 

Vriendelijke groet, 

Ria Ham 

BSO Ti-ta Tovenaar 

info@titakinderopvang.nl 

Tel.: 072 50 44 110 
 
Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 

 

mailto:info@titakinderopvang.nl

