
 

 

 Klaar voor de start! 
 
A.s. maandag is het weer zo ver. De school gaat weer beginnen! We hopen dat iedereen heeft genoten van de 
vakantie en veel zin heeft om weer te beginnen. We wensen alle kinderen een heel prettig, gezellig en leerzaam 
schooljaar toe. Een speciaal welkom aan de nieuwe kinderen die na de vakantie bij ons op school starten en 
natuurlijk de nieuwe collega’s! De collega’s stellen zich voor na de overige informatie in deze nieuwsbrief.  
 
Graag willen we het nieuwe schooljaar openen met een ontbijt picknick voor alle leerlingen. Wilt u de leerlingen 
naast het ontbijt een kleedje meegeven zodat we er bij goed weer buiten een mooie opening van kunnen maken. 
Is het weer wat minder, dan vindt de activiteit binnen plaats. Ook dan is een kleedje natuurlijk erg leuk.  
 
Naast de kinderen heten we ook de ouders weer van harte welkom. Dit willen we doen door op vrijdag 2 september 
om 14.30 uur een drankje aan te bieden. Er is dan tijd om elkaar te ontmoeten en bij te kletsen. 
 

 
 
Gymnastieklessen  
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar krijgen de groepen 3 t/m 8 op maandag en donderdag gymnastiek in de 
gymzaal van de Pius-X school. De leerlingen uit groep 7 en 8 gaan beide dagen met de fiets naar de gymzaal, de 
groepen 3 t/m 6 gaan met de bus. 
 
Op maandag 29 augustus starten we met de gymlessen. Wilt u ervoor zorgen dat ze de gymspullen bij zich hebben? 
De leerlingen uit groep 1/2 graag een tas met gymschoenen meegeven (die ze zelf aan kunnen doen). Deze tas blijft 
gedurende het schooljaar op school. 

 
Verkeersveiligheid 
 
Het blijft belangrijk te wijzen op het belang van een veilige verkeerssituatie rondom de school en het plein. 
Uiteraard rust een grote verantwoordelijkheid bij leerkrachten, ouders en leerlingen zelf om gemaakte afspraken 
na te leven. Samen zorgen we voor verkeersveiligheid. Vandaar dat we zo na de vakantie nog even extra aandacht 
willen vestigen op een paar van onze afspraken: 
 
KISS & RIDE ZONE: aanrijden vanaf de juiste rijrichting (kant van de Watermolen) en graag zover doorrijden dat 
een volgende auto er eventueel nog achter kan. Komt u van de kant van de Morsinkhofweg, dan eerst 
doorrijden en auto keren. 
In het zandpad tegenover de school (naast voetbalveld) NIET PARKEREN. Dit is een doorgaande weg. 
 
Wilt u bovenstaande ook met andere verzorgers (ophalers) doornemen? Met elkaar kunnen we ervoor zorgen 
dat de verkeerssituatie rondom de school zo veilig mogelijk is en blijft. 



 

Papiercontainer bij school 
 
Zaterdag 3 september staat de papiercontainer weer bij school. Zegt het voort!! Controleert u nog even of u bent 
ingedeeld om een uurtje te helpen? Bij verhindering graag zelf ruilen of voor een vervanger zorgen. 
 

 3 september  

9.00 uur Fam. Blanken 

10.00 uur Fam. de Schrijver 

11.00 uur Fam. Alkoutobi 

12.00 uur Fam. Steemers 
Fam. Noordink 

13.00 uur Fam. Calvert 
Fam. Wichers Schreur 

14.00 uur  Fam. van Felius 
Fam. Toevank  

 
 

Inloopavond en informatieavonden 

Donderdag 8 september is een inloopavond voor alle groepen. Op deze avond kunt u met uw zoon / dochter een 
kijkje nemen in de klas tussen 18.00 en 19.00 uur.  

Op 12 september is er de informatieavond voor de groepen 1/ 2 en 3 en 8.  

Over zowel de inloopavond als de informatieavond ontvangt u binnenkort nadere informatie via Parro. 

Website 
 
Heeft u al een kijkje genomen op onze vernieuwde website? Sommige pagina’s zijn beschermd met een 
wachtwoord i.v.m. privacy. Het wachtwoord voor dit schooljaar is: Hon2223sch 
 

Wegbrengen  
 
Ouders met de kinderen in groep 1 mogen de eerste twee weken bij het brengen meelopen naar binnen. Dit is 
normaal gesproken ook de wenperiode voor kinderen die in de loop van het jaar starten. Het afscheid nemen is op 
de gang. 
 
Om het schoolplein voor de kinderen overzichtelijk en rustig te houden, vragen wij ouders met kinderen in 
groepen 2 tot en met 8 om buiten het hek afscheid te nemen van uw kind. Als er iets dringends is, kunt u uiteraard 
altijd even naar binnen lopen, maar in veel gevallen is een berichtje in Parro voldoende.  
 

Vossenjacht 
 
De vossenjacht kon vorig schooljaar vanwege het slechte weer niet door gaan, deze staat nu gepland op vrijdag 9 
september. Wilt u alvast laten weten of u er bij bent? Dan kunt u mailen naar j.siemes@keender.nl met hoeveel 
personen jullie per gezin komen.  
In de bijlage vindt u de uitnodiging met overige informatie.  

Agenda 
29 augustus:                  start nieuw schooljaar met een picknick ontbijt – luizencontrole  
2 september:                 drankje voor ouders start schooljaar  
8 september:                 inloop-avond voor alle groepen 
9 september:                 vossenjacht  
12 september:               informatie-avond groep 1/2 - 3 en 8  
22 en 23 september:    alle kinderen vrij i.v.m. studiedagen 
28 september:               BHV cursus leerkrachten, groep 1/2 vrij 
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Bijlagen: opgaveformulier vossenjacht 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen! 

 

Hallo allemaal, 



 

 
Mijn naam is Marion Zomerdijk-Pelle. Geboren en getogen in Hengevelde. 
Inmiddels al vele jaren inwoonster van Delden. Ik ben 33 jaar en ik woon samen met 
mijn man Rob en mijn kinderen Tijn en Tess.  
De afgelopen jaren heb ik gewerkt als leerkracht op basisschool Dr. Ariëns, later ook 
op basisschool het Palet. Veel ervaring heb ik de afgelopen jaren op mogen doen en 
nu mag ik mijn kennis ook laten zien op basisschool Honesch. 
Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging en kan niet wachten om te 
beginnen. We zullen elkaar vast ontmoeten in de komende tijd.  

Voor nu wens ik jullie allemaal een fijn schooljaar toe!       
 

Hallo,  
 
Mijn naam is Judith Lubberink en woon samen met mijn vriend en twee dochters in Buurse.   
Buiten mijn werk om besteed ik mijn vrije tijd graag aan volleyballen, tennissen, winkelen en leuke uitstapjes met 
familie en vrienden.  
Vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam op basisschool Honesch. Op de 
maandag, dinsdag en woensdag geef ik les in groep 3 en 4.   
Ik ben inmiddels 16 jaar werkzaam in het onderwijs en hoop vanaf dit 
schooljaar een bijdrage te kunnen leveren op deze buitengewone 
school.  Wat ik erg belangrijk vind is dat ieder kind zichzelf kan en mag zijn 
en dat we samen een fijne en leerzame tijd tegemoet gaan, doormiddel 
van spelend en bewegend te leren.   
Ik kijk erg uit naar deze uitdaging en hoop op een fijne samenwerking!   
 

 
 
Hallo allemaal, 
 
Ik ben Joyce Nijhuis, 40 jaar oud en ik kom uit Beltrum. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te volleyballen, 
wandelen, voetbal te kijken en ik geniet er van om activiteiten te doen met mijn familie.  
 
Sinds 2003 werk ik in het onderwijs. Ik heb 19 jaar gewerkt op de Paus Joannes in 
Haaksbergen. Daar heb ik vele jaren met plezier in groep 1-2 gewerkt en de laatste 12 
jaar in groep 3.  
Een tijdje geleden begon het te kriebelen en ik was blij verrast dat de vacature voor 
groep 1-2 op basisschool Honesch voorbij kwam. Ik heb besloten te solliciteren en vanaf 
dit schooljaar mag ik mij de juf van groep 1-2 noemen. Ik werk van dinsdag t/m vrijdag. 
Op maandag is juf Janneke in de groep.  
 
De eerste voorbereidingsweek zit er al weer op en ik heb al een goede indruk gekregen van basisschool Honesch. 
Ik heb dan ook veel zin om dinsdag a.s. te starten in groep 1-2.  
Tot dan! 
 
Groeten, 
Joyce Nijhuis 
 

 

 


