Donderdag 24 juni 2021

Welkom voelen, Verwondering, Creativiteit en Respectvol samen
Groepsindeling nieuwe schooljaar
We zijn heel blij om u de volgende klassenindeling te kunnen geven. Door de NPO gelden vanuit de overheid
i.v.m. Corona hebben we extra groepen kunnen formeren. U ziet o.a. een extra kleutergroep en drie groepen
8! Ook is de ondersteuning flink uitgebreid. Hiervan krijgt u later bericht. De nieuwe aanwinsten voor de school
hebben we kunnen aannemen vanwege het (pre)pensioen van een aantal leerkrachten en de extra gelden
vanuit de overheid.
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Michelle Vos 1
Paddy Traa en Eline Schmidt
Marjanke van Stiphout en Monique Vorstenbosch
Félix van Pareren
Birgit Egging en Esther Coolen
Anouk van Bree
Chelsea Winckens
Sanne Staal en Karlie Nelemans
Michelle Laeven
Annika Boogaarts en Nancy Vogels
Robin Lemmen en Annika Boogaarts
Joris Vliegenberg en Iris Maassen 2
Jesse van Bommel
Mandy van Oorschot
Bart Willemsen
Joan van Bussel
Michel Coumans en Iris Maassen
Tanja van de Kerkhof
Emine Kiliç en Dennis Liebregts
Lars Kampers
Lola van den Elzen
Pauline van Aerle
Pim Janssen
Nieuwe leerkracht (4 dagen) 3 en Linda van Hoof
Lenie Siebers en Kim Geukes 4
Dennis Gremmen en Laura Vliegenberg

Tijdens haar zwangerschapsverlof wordt juf Michelle vervangen door juf Cheriva Knoops
Vanaf 27-01-2022 staat juf Iris op donderdag in de groep (i.v.m. ouderschapsverlof meneer Joris)
Binnenkort zullen wij u hierover nader informeren
Juf Kim is m.i.v. 6 september met zwangerschapsverlof. Wie haar gaat vervangen, is op dit moment nog
niet bekend

Even voorstellen….
Nog een paar weken en dan begint voor alle kinderen van ’t Hout de zomervakantie. Na
weer een bijzonder jaar een lange tijd welverdiend spelen, uitslapen en uitrusten, zwemmen en misschien wel op vakantie. En dan is er na de vakantie opeens een nieuwe directeur op jullie mooie school.
Dat ben ik. Mijn naam is Maarten Jacobs en ik ben 53 jaar. Ik woon samen met Eveline,
Jula en Robin in Stiphout. We wonen daar heel fijn met onze kat, wat vogeltjes en de kippen. Ik ben al een hele tijd schoolleider. Ik heb op verschillende openbare basisscholen
gewerkt. Sommige van die scholen waren heel groot en anderen weer heel klein. Openbare basisschool ’t Hout ken ik best wel goed. Heel lang geleden heb ik er als leerkracht
gewerkt en ’t Hout is bovendien een collega-school van De Stroom, de school waar ik nu
nog directeur ben.
Na de zomervakantie is er nog volop de tijd om elkaar nog wat beter te leren kennen. Ik heb er veel zin om
jullie straks te kunnen ontmoeten. Ik wens jullie een hele fijne afronding van dit schooljaar en alvast een zonnige en heerlijke vakantie toe. Tot gauw!
Maarten Jacobs.
Hoi allemaal,
Mijn naam is Dennis Liebregts en ik ben 24 jaar. Ik ben geboren in Eindhoven, maar woon
nu in Brandevoort. Ik heb afgelopen schooljaar stage gelopen bij meneer Dennis in groep
7C en veel van jullie zullen me daarom ook al kennen. Ik ga aankomend schooljaar werken in groep 6 en kijk er heel erg naar uit. Als jullie nog vragen aan me hebben, mogen jullie die natuurlijk nog stellen!
Groetjes, Dennis.

Hoi allemaal,
Ik ben Tanja, 22 jaar oud en volgend jaar ga ik starten als leerkracht op ’t Hout. Vorig jaar
ben ik afgestudeerd, waarna ik meteen aan de slag mocht in de onderbouw (groep 3/4) op
De Stroom in Brouwhuis. Ook heb ik dit schooljaar al kennis gemaakt met ’t Hout, omdat ik
als vervanger in groep 6C heb gewerkt. Ik heb er veel zin in om op jullie school aan de
slag te gaan en er samen een fijne tijd van te maken. Tot na de zomervakantie!
Groeten,Tanja.

Hallo allemaal,
Mijn naam is Annika Boogaarts en ik ben op dit moment 20 jaar oud. Dit schooljaar ben ik
afgestudeerd als juf op basisschool De Goede Herder in Helmond. Komend schooljaar
ben ik voor het eerst werkzaam als juf bij jullie op school in groep 3. Mijn lievelingsvak om
te geven op school is taal. Mijn hobby’s buiten school zijn: ‘wandelen met de hond, leuke
dingen doen met vrienden, familie en diamond painten.’
Ik hoop bij jullie op school een fijne en leerzame tijd tegemoet te gaan, en ik ben er zeker
van dat dat helemaal goed gaat komen! Tot snel!
Groetjes Annika.

Hallo allemaal,
Mijn naam is Nina van Stiphout en ik kom uit Mierlo-Hout. Ik ben 21 jaar en nét afgestudeerd als onderwijsassistent aan het ROC Ter Aa. Vanaf volgend schooljaar mag ik het
team van OBS ’t Hout versterken als onderwijsassistent in de bovenbouw. Ontzettend
gaaf om terug te zijn, na bijna 10 jaar, ik ben namelijk oud leerling van deze school.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om muziek te maken, ik heb dan ook de vooropleiding van
de Rock Academie mogen volgen. Ik studeerde hier zang. Ook ben ik regelmatig bij concerten te vinden. Tekenen, schilderen en schrijven vind ik heel leuk, daar kan ik al mijn
creativiteit in kwijt. Ik hou van gezelligheid en ga graag wat drinken met mijn vrienden. Ik
vind het heel belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en gelijke kansen krijgt om zichzelf
te kunnen ontwikkelen. Ik kijk ernaar uit om jullie allemaal te ontmoeten en vooral ook veel
van elkaar te leren. Tot volgend jaar!
Groetjes Nina.

Hallo allemaal,
Omdat ik vanaf komend schooljaar werkzaam zal zijn op OBS 't Hout, wil ik mezelf kort
voorstellen. Mijn naam is Jesse van Bommel, 26 jaren jong en per 1 juli woonachtig in de
Grashoek samen met mijn vriend. In juni 2018 ben ik afgestudeerd aan hogeschool de
Kempel waarna ik drie jaar met veel plezier werkzaam ben geweest op KC de Octopus in
Boekel. Wegens een verhuizing ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe, uitdagende baan
en deze heb ik gevonden bij OBS 't Hout. Naast het werken met kinderen geniet ik ook
enorm van leuke uitstapjes maken met familie en vrienden. Wilt u nog graag iets weten of
heeft u een andere vraag dan verneem ik dit graag.
Groetjes juf Jesse.
Beste ouders en kinderen,
Komend schooljaar kom ik werken op OBS ’t Hout, als intern begeleider/kwaliteitsondersteuner en daar heb ik heel erg veel zin in. Op dit moment ben ik nog werkzaam als intern
begeleider op ’t Slingertouw in Eindhoven. Na 15 jaar hier met veel plezier te hebben gewerkt, werd het tijd voor iets anders en ben ik gesprongen, van Eindhoven naar Helmond.
En precies daar tussenin, in Nuenen woon ik samen met mijn partner Frits. Zelf heb ik 2
dochters, Loes en Mayke en Frits is vader van 2 zonen. Lange tijd waren we een samengesteld gezin in één huis, inmiddels zijn ze al allemaal het huis uit. Ik houd van reizen, ben
nieuwsgierig naar andere culturen en andere gewoonten. Ik houd van borrelen op het terras met vriendinnen om elkaars verhalen te delen. En verder van wandelen, lezen, hardlopen en gewoon genieten. Ik laat me graag verrassen, ben nieuwsgierig, heb veel energie, zoek de verbinding
op en ben het liefst met elkaar in gesprek. Samen komen we verder. Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten,
mijn deur staat open. Tot in september,
Iris van den Heuvel.
Hoi allemaal,
Mijn naam is Anouk van Bree en ik ben 22 jaar. Ik volleybal al vanaf mijn 6e bij VC Polaris
en doe dit nu nog steeds met heel veel plezier. Ook vind ik het erg leuk om gitaar te spelen. Vorig schooljaar heb ik mogen afstuderen op ’t Hout en dit jaar heb ik hier al met veel
plezier mogen werken. Het aankomende schooljaar mag ik blijven bij de kleuters. Ik heb er
weer ontzettend veel zin in! Voor vragen, kunt u natuurlijk altijd een keer binnen lopen.
Groetjes, Anouk.

Hallo allemaal,
Mijn naam is Chelsea Winckens en ik ben 22 jaar oud. In mijn vrije tijd houd ik van dansen, muziek luisteren en fitness. Vorig schooljaar ben ik op ‘t Hout afgestudeerd in groep 3
en dit schooljaar heb ik langdurig voor Juf Sanne in mogen vallen bij de kleuters. Ik ben
daarom ook heel blij dat ik volgend jaar in dezelfde groep fulltime mag blijven werken.
Mocht je vragen hebben, dan staat mijn deur altijd open in groep 1/2G!
Groetjes, Chelsea.

Nog een nieuw gezicht op school
We zijn blij u te kunnen melden dat de heer Hans Scheepers regelmatig op school aanwezig is. Hans voert
hand- en spandiensten uit. Hij ondersteunt zowel het team als de kinderen. De focus ligt op Mahoniehoutstraat
9. Hans is beheerder geweest van de Polarishal. Wij wensen hem veel plezier op school!

Rapporten en eindgesprekken
Zoals in een voorgaande weekbrief aangegeven zullen de kinderen in de groepen 3 tot en met 7 hun rapport
ontvangen op vrijdag 16 juli. In de maand juli nodigen de leerkrachten u uit voor het laatste gesprek van een
bijzonder jaar. De gesprekken vinden in principe op afstand plaats. We willen in ieder geval graag het jaar in
verbinding met u afronden.

Wisseling shifts aan het einde van de schooldag
Sinds eind februari hanteren we verschillende eindtijden om de drukte voor ons schoolgebouw beter te spreiden. Na deze week worden de groepen nog één keer gewisseld.
Vanaf maandag 28 juni zijn de volgende groepen om 14:35 uur uit op de maandag, dinsdag en donderdag en
om 12:20 uur op de woensdag en vrijdag :
 Groep 3C van juf Robin
 Groep 4B van meneer Joris
 Groep 5A van juf Joan
 Groep 5C van meneer Bart
Omdat we nog maar 4 weken te gaan hebben voordat de zomervakantie begint blijft dit doorlopen tot en met
de laatste schooldag.
De groepen die deze 3 weken eerder uit waren, hebben vanaf komende maandag weer de reguliere eindtijden, te weten de groepen 3A, 3B, 4C en 5B.

Bijna jarig: van harte gefeliciteerd!
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Tim van Woerkom ...................
Sem Hendriks .........................
Isa Honings .............................
Simo Hmidouch.......................
Nevra Elkilic ............................
Mila Profijt ...............................
Fay Hoogeveen.......................
Milo Sans ................................
Alisha Babori ...........................
Dirkje van den Berkmortel .......
Guus Bakels ...........................
Demi Kaptheijns ......................
Jaylinn van Dijk .......................
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