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Hierbij ontvangt u de vijfentwintigste Schoolinfo van dit schooljaar. We wensen u
veel leesplezier toe bij het lezen van deze nieuwsbrief.
Groet Freerk Elzinga
Bevorderen
zelfstandig gedrag:
,
Vanaf 8.15 uur is er een leerkracht aanwezig op het
plein van de groepen 1-2 & 3 t/m 8. Zodra de eerste bel
om 8.25 uur gaat, gaan de kinderen de school binnen.
De leerlingen mogen vanaf 8.15 hun spullen naar binnen
brengen. De leerlingen van groep 1 tot en met 4 mogen
dit
samen
met hun
ouders doen waarbij de leerlingen
Beste
Ouders
/ verzorgers,
gestimuleerd worden om zoveel mogelijk zelf hun
spullen in de bakken te doen.
Om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen, verwachten wij van de
groepen 5 t/m 8, dat zij na de zomervakantie zelfstandig de school binnen komen.
Mochten er bijzonderheden zijn, die gemeld dienen te worden aan de leerkracht,
dan kan de ouder natuurlijk meekomen.
Schoolinfo:
Volgend schooljaar zal de Schoolinfo op de woensdag verschijnen. Net als dit
schooljaar ontvangt u om de veertien dagen een uitgave. De ene keer een
zakelijke uitvoering en vervolgens een info met klassennieuws.

VakantieBieb App:
Kinderen hebben baat bij goed technisch lezen. Kinderen
die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, vallen
maar liefst 1 tot 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling,
blijkt uit onderzoek. Lezen in de zomervakantie is dus
belangrijk voor je kind en kan digitaal met de
VakantieBieb-app. De app bevat onder andere een leuke
selectie leesboeken en is vanaf nu te downloaden op tablet
of mobiel. Deze week hebben de leerlingen een kaart
meegekregen met meer informatie. Van harte aanbevolen.

Schoolgidsje:
Na de zomervakantie ontvangen de ouders het Schoolgidsje voor 2017 -2018
met daarin belangrijke informatie zoals het vakantierooster en gymtijden e.d..

Laatste Schooldag:
Donderdag 20 juli is de laatste schooldag van een lang schooljaar. Deze dag willen we feestelijk afsluiten met
een Vossenjacht.
De leerlingen worden om 8.30 uur op school verwacht De
Vossenjacht wordt gehouden van 9.00 tot 10.30 uur. Na een
traktatie op school nemen we om 11.00 uur afscheid van de
leerlingen van groep 8.
De leerlingen zijn om 12.00 uur vrij.

Geachte relatie,
Zoals bekend is De Tjongerwerven eind vorig jaar opgeschrikt door het plotselinge overlijden van onze
directeur-bestuurder dhr. Harry van Malsen. Dit verlies noodzaakte de Raad van Toezicht tot het
werven en benoemen van een directeur-bestuurder als opvolger van dhr. Van Malsen.
Na deze trieste gebeurtenis zijn wij na een intensieve periode van samenwerking met de
Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) en het Onderwijsmanagementteam (OMT)
verheugd u te kunnen meedelen dat de Raad van Toezicht onlangs heeft besloten dhr. Alfred Vos per 1
augustus 2017 te benoemen als directeur-bestuurder.
Tot eind 2016 was dhr. Vos voor Tjongerwerven werkzaam in de rol van directeur Onderwijs &
Innovatie. Na het overlijden van dhr. Van Malsen heeft dhr. Vos de rol van waarnemend directeurbestuurder met passie en kennis van zaken op zich genomen.
De daadkrachtige, verbindende en toekomstgerichte werkwijze van dhr. Vos is ook bevestigd in een
unanieme voordracht vanuit de benoemingscommissie, waarin naast leden van de Raad van Toezicht
ook leden vanuit de GMR en het OMT zitting hadden.
Met vriendelijke groet,
De heer J.M. Amperse
Voorzitter Raad van Toezicht
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29 september
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