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VOORWOORD,

MEDEDELINGEN
VANUIT HET TEAM

Beste ouders,
Welkom bij deze eerste nieuwsbrief van schooljaar 2020-2021.
Elke eerste donderdag van de maand verschijnt de nieuwsbrief.
De start van een nieuw schooljaar, maar geen jaar als alle andere.
Vorig jaar werd het onvoorbereid een heel ander schooljaar.
Natuurlijk weten we niet wat dit jaar gaat brengen, maar we hebben
het afgelopen jaar gemerkt dat we snel kunnen schakelen. We gaan
er vol vertrouwen in.
We zijn gestart met veel nieuwe collega’s. In deze nieuwsbrief
worden ze aan jullie voorgesteld.
Op naar een mooi en gezond schooljaar!
Hartelijke groet,
Vera van Steen
Directeur

OVERBLIJVEN

De school is weer gestart en zo
ook het overblijven. Wij kunnen
heel goed uw hulp gebruiken
om het bij het overblijven zo
gezellig en leuk mogelijk voor de
kinderen te maken.
Dus mocht u tijd over hebben en
graag willen helpen; we zijn heel
erg blij met alle hulp.
De overblijf is van maandag tot
en met vrijdag van 11:20 tot
12:45 verdeelt in verschillende
shifts op de verschillende
pleinen.
Al kan u maar 1 dag dan zijn wij
er al blij mee.
Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover.
Mocht u interesse hebben dan
kan u mailen op
melina.sebregts@inos.nl

DRINGEND GEZOCHT!!!

VERKEERSOUDER

Voor het praktisch verkeersexamen hebben wij jaren
kunnen rekenen op de geweldige
hulp van Rana Krempel.
Zij gaat hier echter mee stoppen
en nu zijn we dus op zoek naar
een nieuwe verkeersouder
die het organiseren van dit
verkeersexamen jaarlijks op zich
wil nemen.
Rana is dit jaar nog bereid om
je hierbij te ondersteunen. Het
draaiboek ligt al klaar.
Heeft u interesse?
Meldt u zich dan bij juf Adriënne
Alvast hartelijk dank namens de
leerlingen van groep 7.
Adrienne.vanhaazel@inos.nl

Groep 3B wordt gedraaid
door juf Lara en juf Carine.
Juf Lara doet het zij instroom
traject en mag zelfstandig les
geven. De kans bestaat dat
zij, vanwege haar opleiding,
in de loop van het schooljaar
doorstroomt naar een andere
school. Dat is de reden dat
ook juf Janneke gekoppeld is
aan deze groep.
Juf Hilde is helaas uitgevallen.
Ze wordt vervangen door
juf Bianca en juf Josine. Het
is niet bekend hoe lang dit
zal duren, maar we zijn erg
blij dat deze twee ervaren
juffen de groep hebben
overgenomen.
Babynieuws
Juf Dinja heeft op 13
augustus haar derde zoontje
gekregen. Hij heet Joeri en
is een ontspannen tevreden
baby.

AANVRAGEN VAN
VERLOF

Er zijn duidelijke richtlijnen,
aangegeven op de kalender, over
het aanvragen van verlof.
Vakanties buiten de schoolvakanties zijn niet toegestaan.
We snappen echt allerlei
redenen waarom je dit wel graag
zou willen, maar volgens de
leerplichtwet mag het gewoon
niet.
Neem vooraf de richtlijnen
door om teleurstellingen te
voorkomen.
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NIEUWE BIBLIOTHEEK

Onze nieuwe schoolbibliotheek
wordt op 7 september officieel
geopend. Het is prachtig geworden!
Op donderdagochtend mogen de
kinderen van de groepen 1 tot en
met 4 hun boeken komen ruilen.
Hier assisteren twee vrijwillige
moeders bij.
Het zou zo fijn zijn als we nog
enkele hulp (groot-) ouders zouden
hebben die op donderdag ochtend,
of op dinsdagochtend mee willen
gaan draaien.
Geef je op! Een supermooie
omgeving en het begeleiden van
gezellige kinderen bij het zoeken
naar leuke boeken!
Geef je op:
sylvana.meertens@inos.nl

BEWEGEND LEREN

Binnen de school zijn wij bezig met bewegend leren. Dit schooljaar
gaan de groepen 4 zich hier verder in verdiepen en starten zij met
een les van 45 minuten per week.
De activiteiten die zij doen, zijn zowel op taal als op rekenen gericht.
Dit gaat in de loop van het schooljaar ook nog uitgebreid worden.
Jullie gaan hier zeker nog wat van zien/horen!
Waarom bewegend leren?
Door te bewegen tijdens het leren worden
de hersenen geactiveerd en daardoor wordt
alle leerstof beter opgenomen.
De kinderen vinden het ook erg leuk en
zijn daardoor actief betrokken bij de lessen.
Hierdoor verbeter je de leerprestaties en op
lange termijn behaal je hier zelfs leerwinst
mee.

COMMUNICATIE

De lijn van communicatie loopt via de
groepsleerkracht.
Zijn er zodanige problemen dat er iemand anders
bij nodig is, loopt de tweede lijn via de team
coördinator.

Voor de groepen 1 tot en met 4 is Floor het
aanspreekpunt floor.gobbens@inos.nl
Voor de groepen 5 tot en met 8 is Peter het
aanspreekpunt peter.schoenmakers@inos.nl
Voor ouders is het nog steeds niet toegestaan om
zonder afspraak de school binnen te komen.
Je kunt altijd mailen of bellen.

DUPLO GEZOCHT!

Wij zijn op zoek naar DUPLO,
daar kunnen we hele leuke
leerzame dingen mee doen.
Bijvoorbeeld bij het rekenen of
bij het leren lezen.

GROENE
VOETSTAPPEN

Momenteel zijn we nog bezig
hoe dit zo goed en efficiënt
mogelijk vorm gegeven kan
gaan worden.

We geven de auto een weekje
vrij!
Dit om beter om te gaan met
milieu en bewegen is gezond!

Zodra dit bekend is gaan we
dit inzetten zodra het van
toepassing is.

We hopen dat er zoveel mogelijk
kinderen meedoen zodat de actie
slaagt.

Meld je je kind ziek in
verband met Corona klachten,
maar is het in staat de les te
volgen? Geef dit door bij de
ziekmelding.

DE GROET- EN
ONTMOET INLOOP

Deze komt in verband met de
Corona maatregelen te vervallen.
De groepsinformatie zal langs
de digitale weg gedeeld gaan
worden.

Wat als een leerkracht of
kind thuis moet blijven in
verband met lichte klachten
of testfase?
We zijn als school aan het
kijken hoe we kunnen zorgen
dat de onderwijstijd niet
verloren gaat en de lessen
gewoon gevolgd kunnen
worden.

In de week van 14 t/m18
september houden wij de
actieweek “Groene voetstappen.”
We komen deze week zoveel als
mogelijk te voet, met de fiets of
de step naar school.

Normaal gesproken hebben we
aan het begin van het schooljaar
een groet- en ontmoet inloop
avond.

CORONA KLACHTEN

Staat er nog wat duplo bij jullie
thuis waar niemand meer mee
speelt?
Dan zijn wij er heel erg blij mee!
De leerkrachten van groep 3

EVEN VOORSTELLEN

Hallo leerlingen en ouders/
verzorgers van basisschool de
Eerste Rith,
Ik zou mij graag aan jullie
voor willen stellen in deze
nieuwsbrief!
Mijn naam is Gwen van de
Sande en ik ben komend jaar
LIO- stagiaire in ½ c bij juf Loes en juf Anita. In
mijn eerste jaar heb ik ook stage gelopen op De
Eerste Rith en kijk er naar uit om dit jaar af te
studeren op deze leuke school. De afgelopen jaren
heb ik stage gelopen in Breda, Rijen en BaarleNassau. Ik heb bijna alle jaarlagen van dichtbij mee
mogen maken.
Ik ben samen met mijn vriend en 3 cavia’s
woonachtig in Tilburg en ik kom hier oorspronkelijk
ook vandaan. Ik ben in 2017 na het gymnasium
begonnen aan de PABO in Breda. Inmiddels zit ik
in mijn 4e en laatste jaar en hoop ik dit jaar mijn
diploma te behalen. Tot januari zal ik aanwezig
zijn op maandag en dinsdag. Vanaf februari ben
ik ook op woensdag aanwezig en vanaf mei ook
op donderdag. Naast het lesgeven ga ik het eerste
half jaar ook mijn afstudeeronderzoek doen op de
Eerste Rith.
In mijn vrije tijd kijk ik graag series, ga ik sporten of
ga ik winkelen. Ook houd ik van lekker eten en vind
ik het leuk om gezellig met vrienden wat doen.
Ik kijk er naar uit om iedereen te leren kennen
rondom de Eerste Rith. Ik hoop een fijne
toevoeging te zijn aan het team en heb enorm veel
zin in het nieuwe schooljaar!
Ik zie jullie snel,
Groetjes,
Juf Gwen

Hallo allemaal
Mijn naam is Esther van Leent, 33 jaar en samen
met mijn vriend en drie prachtige kinderen woon ik
in Breda.

Na een aantal jaren op een vaste school les te hebben gegeven, besloot ik om begin april de overstap
te maken naar de invalpool van Inos.
Een mooie manier om andere scholen binnen de
stichting te leren kennen en verschillende ervaringen met elkaar te kunnen delen. Dit schooljaar zal
ik op de maandagen lesgeven aan groep 6b, de klas
van juf Jolien Mouwen.
In mijn vrije tijd ga ik graag met mijn oudste dochter Yori paardrijden, ben ik creatief bezig met mijn
dochter Mirthe en speel ik veel spelletjes met mijn
zoontje Thijs. Ik ben erg leergierig en daarom volg
ik regelmatig een training of cursus om nieuwe
dingen te leren.
Na een heerlijke vakantie heb ik veel zin om
komend schooljaar aan de slag te gaan bij de
Eerste Rith!

Beste ouders, verzorgers,
Graag stel ik me nogmaals kort
even voor.
Ik ben er al wel eventjes, maar
bij de meeste ouders nog niet
bekend als juf van de Eerste
Rith. Ik ben de laatste weken
van het afgelopen schooljaar
gestart in groep 5 naast juffrouw Josephine.
Ik ben Marlieke Thomassen, 39 jaar, getrouwd met
Koen en heb twee kinderen, Bobbi (7) en Kris (5).
Ik sta al meer dan 15 jaar voor de klas, vooral in
de bovenbouw en nog steeds met heel erg veel
plezier. Met kinderen is iedere dag onvoorspelbaar,
dát is juist wat ik zo leuk vind aan het onderwijs.
Van elkaar leren, het beste uit jezelf halen en
vooral PLEZIER hebben in het naar school gaan,
dat is wat ik belangrijk vind voor onze kinderen.
Tot ziens op het schoolplein,
Marlieke Thomassen, groep 5b

Mijn naam is Anouk Frijters.
Ik ben 20 jaar oud en woon in
Rijsbergen.
In mijn vrije tijd sport ik graag.
Ook vind ik het leuk om te
wandelen en ben ik het liefst
veel creatief en muzikaal bezig.
Ik zit in mijn laatste jaar van de
PABO aan Avans Hogeschool
te Breda en zal dit jaar als lio-stagiaire (leraar
in opleiding) mijn afsluitende stage lopen. Dit
doe ik in groep 3A in de groep van juf Hanneke
en juf Heidi tot het einde van dit schooljaar. Dit
zal beginnen met elke maandag en dinsdag tot
uiteindelijk 4 dagen in de week.
Het werken met kinderen maakt mij erg gelukkig.
Ik vind het mooi om te zien welke kleine en grote
ontwikkelingen er bij hen plaatsvinden. Verder
vind ik het belangrijk dat kinderen met plezier naar
school gaan en zich veilig voelen. Ik heb er erg veel
zin in en kijk uit naar het komende leerzame jaar.

Beste ouder(s) en/of
verzorger(s),
Graag wil ik mezelf even
aan jullie voorstellen. Ik ben
Majella Timmers en ik ben 34
jaar oud. Samen met mijn man
en onze Teun (5 jaar) en onze
dochter Saar (3 jaar) wonen wij
in Prinsenbeek.
Ik vind het heel leuk om samen met mijn gezin
leuke dingen te doen, zoals naar het bos gaan,
samen fietsen en ik houd erg van lekker eten.
Inmiddels sta ik 10 jaar voor de klas en heb ik

Groetjes Majella Timmers

Voorstellen - Marjolein Verheem
Ik ben Marjolein, 24 jaar oud en ik woon in Breda.
Ik zal vanaf het nieuwe schooljaar op maandag,
woensdag en donderdag de gymlessen gaan
verzorgen op deze leuk school.
Al sinds ik klein was, ben ik een enorme
sportgek. Deze passie en energie heb ik met
veel enthousiasme gestoken in het lesgeven en
begeleiden van kinderen binnen en buiten een
schoolomgeving.
Ik ben sinds juni 2018 afgestudeerd als Docent
Lichamelijke Opvoeding en de afgelopen 2
jaar heb ik gewerkt voor HockeyWerkt en Het
BeweegBuro.
Vanaf augustus ben ik werkzaam bij Breda Actief
en via deze organisatie geef ik gymlessen op
verschillende basisscholen in Breda waaronder dus
basisschool de Eerste Rith.
Mijn grote passie is hockey en ben daarom ook
trainer en coach van HC Breda MD1. Ik hockey zelf
bij hockeyclub Etten-Leur en fitness daarnaast 2 tot
3 keer in de week.
Naast al het sporten vind ik het leuk om te koken,
lekker buiten bezig te zijn en af te spreken met
vrienden en familie. Ik hoop er leuk en sportief
schooljaar van te maken en mochten jullie mij
zoeken dan ben ik in de gymzaal te vinden!

Graag wil ik me even voorstellen.
Mijn naam is Bianca Wolting.
Naast juf ben ik moeder van
Thijmen (12) en Myrthe (9).
Na 19 jaar gewerkt te hebben
op een basisschool in Rotterdam was ik toe aan een nieuwe
uitdaging dichter bij huis.
Ik ben toen gaan werken op een
basisschool in Etten-Leur voor groep 4.
Helaas kon ik hier niet blijven en ben ik per 1
augustus 2020 werkzaam bij Phoenix van Inos en
zal ik op verschillende scholen korte of langere
invalperiodes gaan vervullen.
Mijn eerste invalperiode zal zijn op “De eerste Rith”
in groep 7.
Ik heb er erg veel zin in.
Met vriendelijke groet,
Bianca Wolting-Kielman

Dag allemaal,
Via deze weg wil ik me graag even kort voorstellen.
Ik ben Josine en op dinsdag en woensdag sta ik
voor groep 7B.

EVEN VOORSTELLEN

lesgegeven aan diverse groepen ( 1-2, 3, 5 en 6).
Dit schooljaar kom ik werken op De Eerste Rith en
ga ik samen met juf Linda lesgeven aan groep 6c.
Ik heb er heel erg veel zin in, om er samen een fijn
schooljaar van te gaan maken!

De afgelopen jaren heb ik fulltime in de
bovenbouw gestaan en hier ligt ook wel mijn hart.

Als leerkracht hecht ik veel waarde aan veiligheid
en vertrouwen. De eerste twee weken staan dan
ook in teken van kennismaken en stilstaan bij de
groepssfeer. Ik vind het erg belangrijk dat kinderen
met een fijn gevoel naar school gaan. Immers dan
komen de kinderen ook goed tot leren.
Vorige week hebben we een prettige start in de
groep gehad! Natuurlijk veel nieuwe gezichten en
mooie namen om te onthouden, maar dat komt
vast goed!
We gaan er samen een gezellige en leerzame tijd
van maken!
Groetjes juf Josine

Hallo allemaal,
Mij is gevraagd me kort even
voor te stellen...
dus daar komt ie
Kort voor de zomervakantie
kreeg ik te horen dat er een
plekje voor mij was op De
Eerste Rith.

Ik ben begonnen in 1997 als fulltime leerkracht
in het centrum van Rotterdam, daar heb ik ruim
20 jaar met veel passie gewerkt, als leerkracht,
vakleerkracht Engels (groepen 1tm8) en als coach
ontwikkelingsgericht onderwijs voor startende
leerkrachten.
Na 20 jaar dagelijks 3 uur reistijd en inmiddels
jonge kinderen thuis, was het echt tijd om dichter
bij huis een fijne baan te zoeken.
Ik heb met veel plezier bijna 3 jaar op de
Spreekhoorn gewerkt, en weet dat er best wel
wat kinderen vanuit De Eerste Rith naar de
Spreekhoorn zijn gegaan en sommigen na enkele
jaren ook weer terug zijn gekomen. Zó hoorde ik
ook van jullie school.

Na mijn SO avonturen vind ik het nu heel fijn om
op een reguliere school te werken. Het is een hele
andere dynamiek en ik was toe aan meer uitdaging
qua leerstof. Wat het helemaal top maakt is dat ik
een leuke duo-collega heb getroffen.
Mijn kinderen zijn inmiddels 10 en 12 jaar oud,
mijn dochter Guusje van 10 zit ook in groep 7 net
als ik ;) en mijn zoon Mika is net begonnen op het
Mencia, best spannend moet ik bekennen. Verder
houd ik van borrelen, uit eten, hardlopen op zijn
tijd en doe aan yoga.
Tot snel tot ziens,
groeten van Margit

