
 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

We zijn het nieuwe jaar weer goed begonnen. In januari zijn er 12 nieuwe leerlingen in 

verschillende groepen gestart. Daarnaast is juf Anouk ook weer voor twee dagen 

begonnen na haar verlof. 

In een eerder Social Schools bericht heeft u al kunnen lezen dat per 1 maart Anoeska 

van den Noort bij ons zal gaan starten als nieuwe directeur. Wij kijken erg uit naar een 

fijne samenwerking. Anoeska zal dan maandag tot en met donderdag aanwezig zijn. 

 

Even voorstellen 

 

Hallo!  

Mijn naam is Alies van der Padt en ik zal de 

komende maanden de werkzaamheden van Laura 

overnemen nu zij met zwangerschapsverlof is. In 

2020 heb ik met veel plezier de opleiding tot 

leerkracht in het basisonderwijs afgerond. Ik 

genoot van het voor de klas staan, maar wilde toch 

meer weten over de ontwikkeling van het kind. Ik 

ben toen de opleiding orthopedagogiek gaan 

volgen. Tijdens deze opleiding heb ik vorig jaar 

stagegelopen op de Michaëlschool. Hier heb ik veel 

geleerd en ook erg van genoten! Ik vind het erg 

leuk dat ik hier nu weer rondloop en veel bekende 

gezichten zie. De komende maanden werk ik op 

maandag, woensdag, donderdag en 

vrijdagochtend voor SBO Michaëlschool. Ik ben 

bereikbaar via Social Schools, de mail en het 

telefoonnummer van de school.  

Ik kijk uit naar een fijne samenwerking! 

Groet! Alies  

 

De Nationale Voorleesdagen  

Voorlezen vergroot de woordenschat, prikkelt de fantasie en versterkt de band tussen 

ouder en kind. Om voorlezen te stimuleren pakt de Bibliotheek Eemland flink uit 

tijdens de Nationale Voorleesdagen, van 25 januari tot en met 4 februari. Er is een 
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bomvol activiteitenprogramma voor peuters & kleuters. Zo zijn er 

voorleesfeestjes, meespeelvoorstellingen en is er een heus festival! 

Link: https://www.bibliotheekeemland.nl/Actueel/nieuws/wat-zijn-

21ste-century-skills.html 

Gratis Voorleespopje voor nieuwe bibliotheekleden  

Wist jij al dat kinderen tot en met 17 jaar gratis lid kunnen 

worden van de bibliotheek? Vanaf 24 januari tot en met 4 

februari starten De Nationale Voorleesdagen en krijgt elk nieuw 

jeugdlid van 2 tot 6 jaar oud een voorleespopje cadeau. Deze 

actie geldt tijdens De Nationale Voorleesdagen en heel de 

maand februari zo lang de voorraad strekt. Link: 

https://www.bibliotheekeemland.nl/Actueel/nieuws/gratis-

voorleespopje-voor-nieuwe-jeugdleden.html 

Zo maak je van voorlezen een feestje  

Voorlezen is leuk én gezellig! Maar hoe maak je er nu echt 

een feestje van voor je kind maar ook voor jou? De 

Bibliotheek Eemland geeft vijf tips. Link: 

https://www.bibliotheekeemland.nl/Actueel/nationale-

voorleesdagen/zo-maak-je-van-voorlezen-een-feestje.html 

Eerste hulp bij een leesbeperking  

Heb je een leesbeperking door bijvoorbeeld ADHD of 

dyslexie? Word dan lid van Passend Lezen. Met de 

gesproken boeken en karaoke-boeken van Superboek 

wordt lezen leuk! Voor kinderen tot 18 jaar is het 

lidmaatschap helemaal gratis. 

Link: 

https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?surl=superboek 

Belangrijke data 
 

Donderdag 09 februari 2023  Studiedag  Leerlingen zijn vrij  

Vrijdag 10 februari 2023   Studiedag  Leerlingen zijn vrij  

Donderdag 16 februari 2023  Rapport 1 mee 

Vrijdag 17 februari 2023   Carnaval en Meester- en Juffendag 

Dinsdag 21 februari 2023   Oudergesprekken 

25 februari tot en met 05 maart 2023  Krokusvakantie 
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