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Welkom 
Daley is bij ons begonnen in groep 2. 
 
Welkom en veel plezier! 
 
Kent u iemand die op zoek is naar een passende school voor zijn/haar kind? 
Zij kunnen ons gerust bellen voor een afspraak op: 0528-270080  
 
 
Informatiemoment (herhaling) 
Op maandag 19 september is er in alle groepen een informatiemoment voor het huidige 
schooljaar, 2022-2023.  
Van 18.00 uur tot 19.00 uur bent u samen met uw kind welkom om alles te weten te komen 
over het huidige schooljaar. Uw kind neemt u mee in alles waar zij mee bezig zijn. 
 
 
 

Voorstellen deel 1 
Hallo allemaal, 
 
Allereerst in het kort wat over mijzelf. Ik ben Rick Veldman en ik ben 23 jaar. In mijn vrije 
tijd ben ik graag actief bezig. Zelf doe ik aan voetbal, maar daarnaast vind ik het ook leuk 
om te wandelen of andere sporten te doen. Kortom, ik zit niet graag stil!  
Komend schooljaar ben ik elke donderdagmiddag te vinden in de turnhal om de gymlessen 
te verzorgen voor de groepen 3 t/m 8. 
Ik kijk er enorm naar uit om dit schooljaar op Villa Kakelbont te werken!  
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Voorstellen deel 2 
Hallo allemaal, 
 
Misschien hebben jullie mij al zien rondlopen. Ik ben Eline Kingma, naast juf Manon de 
nieuwe leerkracht van groep 1/2. Op maandag, dinsdag en om de vrijdag ben ik op de Villa 
te vinden. Tijdens het zwangerschapsverlof van juf Manon zal dit iedere vrijdag zijn.  
Na een aantal jaar als kleuterleerkracht op obs Apollo in Krakeel te hebben gewerkt, heb ik 
heel veel zin in deze nieuwe uitdaging op obs Villa Kakelbont!  
 
 
 
Belangrijke data tot aan de herfstvakantie 
Hier onder vindt u de belangrijke data tot aan de herfstvakantie. 
 

Datum Wat? 
 

19 september Informatiemoment vanaf 18.00 uur 

21 september Studiedag, alle kinderen de hele dag vrij 

17 t/m 21 oktober Herfstvakantie 

 
Voor het volledige overzicht van het gehele schooljaar verwijzen wij u naar de website van 
onze school. 
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