
 

 

 
 

Nieuwe collega 

Afgelopen week is juf Marlies 

gestart in groep 1/2a. Naast juf 

Marlies werkt er sinds deze 

week nog een nieuwe juf op 

school. Het gaat om juf Lynn. Zij 

zal tot aan de zomervakantie 

extra ondersteuning bieden in 

de drie kleutergroepen. We 

wensen juf Lynn heel veel 

plezier. Hieronder stelt zij zich 

aan u voor: 

Hallo allemaal, 
Mijn naam is Lynn 
Hoogendoorn, ik ben 23 jaar en 
kom uit Zelhem.  
Ik ben vanaf maandag 8 maart 
gestart als onderwijsassistent bij 
de groepen 1 & 2. 

Voordat ik ben begonnen bij IKC 
Het Veer heb ik de studies 
onderwijsassistent en 
pedagogiek afgerond en heb ik 
verschillende stages gelopen in 
het onderwijs.  
In mijn vrije tijd houd ik van 
sporten, koken en afspreken 
met vrienden. 
Ik heb veel zin om de komende 
periode aan het werk te gaan bij 
de kleuters! 
 
Groetjes Lynn 

 

Schoolfotograaf 

Normaal gesproken komt de 

schoolfotograaf in november. 

Vanwege de maatregelen op 

school kon dat niet doorgaan. 

De oudervereniging heeft toen 

een nieuwe afspraak gemaakt in 

maart. Helaas gaat ook dit niet 

door. Er wordt nu geprobeerd 

een afspraak in te plannen om 

voor de zomer in ieder geval 

groepsfoto’s te kunnen maken. 

Mocht er meer mogelijk zijn 

zullen er ook individuele foto’s 

worden gemaakt. Uiteraard 

houden we u op de hoogte van 

de ontwikkelingen.  

Directievoering 
In januari vertelden we u dat 
Gerard wat langer verbonden 
zal blijven aan Toermalijn als 
waarnemend directeur. 
Inmiddels weten we dat dit tot 
aan de zomervakantie zo zal 
zijn. Na de zomervakantie zal 
Gerard weer volledig 
beschikbaar zijn voor IKC Het 
Veer. Juf Simone zal als 
unitleider directietaken blijven 
waarnemen.   
 
 
 
 

 

Maandoverzicht: 

Maandag 8– 19 maart 
    LOVS toetsen 
Maandag 22 t/m vrijdag 26 
maart   
    Oudergesprekken via   
    MS Teams 
Dinsdag 23 maart  
    OV vergadering 
Woensdag 31 maart 
    Paasviering in de groep 
Donderdag 1 april 
    Studiedag, kinderen vrij 
Vrijdag 2 en maandag 5 
april 
    Goede vrijdag en 2e   
    Paasdag 
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