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AGENDA okt./nov./dec.
Di. 1 okt.  Boekenmarkt 
Vr. 4 okt.  Dag van de Leraar. Alle kinderen vrij. 
Di. 8 okt.  ColumBus 
Do. 10 okt. Kijkavond 18.15 -19.30 uur 
Vr. middag 11 okt. Alle kinderen vrij 
Ma. 14 okt. Herfstvakantie 
t/m vr. 18 okt. 
Di. 22 okt.  ColumBus 

Di. 5 nov.  ColumBus 
Do. 21 nov. Gezamenlijke avond  

voortgangsgesprekken 
Di. 3 dec.  ColumBus 
Do. 5 dec.  Sinterklaas 
Wo. 18 dec. Kerstviering 
Vr. middag 20 dec. Kerstvakantie 
t/m  vrijdag  3 jan.

             

Kinderboekenweek 
De kinderen zijn enthousiast aan het werk met allerlei activiteiten rondom de 
Kinderboekenweek met als thema: “Reis mee”.                                                                                            
Vandaag vinden bv. gastlessen plaats in groep 3 t/m 8, gegeven door de opa van Menne, Bor, 
Dees en Tiele, rondom het thema Plastic Soep.  
Volgende week komt  kinderboekenschrijfster Lorena Veldhuijzen om samen met de kinderen 
aan de slag te gaan met het maken van een verhaal. Het is de bedoeling dat tekeningen en 
verhaal in boekvorm uit komt! 
Morgenmiddag staat de boekenmarkt gepland en volgende week donderdag bent u en alle 
bekenden/familie hartelijk welkom op onze kijkavond van 18.15 uur - 19.30 uur. 

 
Juf Elske 
Juf Elske is in blijde verwachting van een zoon! Wij vinden dat natuurlijk heel fijn voor haar 
en Tim en wensen ze alle goeds! 
Dat betekent ook dat we op zoek zijn naar een goede vervanger/ster voor de periode van 
haar zwangerschapsverlof. Helaas is het op dit moment erg moeilijk om leerkrachten te 
vinden.  
Deze situatie in het onderwijs is zeker zorgelijk te noemen.  
Wij vragen dan ook uw hulp om de vacature in zo groot mogelijke kring bekend te maken! 
(Facebook, LinkedIn, mail, mondeling, enz.) U vindt hem in de bijlage. 
 
EU-Schoolfruit 
Wij hebben een aanvraag gedaan om net als de afgelopen jaren weer gratis schoolfruit te 
ontvangen. Vorige week kregen we het bericht dat we zijn ingeloot!                                         
Dat betekent dat alle kinderen van 14 nov. a.s. t/m 19 april 2020 elke week gratis 
fruit/groente krijgen van woensdag t/m vrijdag. Wanneer kinderen een keer iets niet lusten, 
proberen we ze toch een paar hapjes te laten nemen. Voor sommige kinderen is in de 
praktijk gebleken dat het aangeboden fruit te weinig is om de trek te stillen. Daarom mogen 
deze kinderen extra fruit of een boterham meenemen.                                                                     
Op maandag en dinsdag nemen de kinderen zelf eten mee voor in de pauze. Ook op deze 
dagen het verzoek aan u om het gebruik van groente en fruit te stimuleren. Eveneens het 
gebruik van hervulbare flesje/drinkbekers! 
 

 



TSO/BSO 
Vanaf morgen is de organisatie van de Tussen Schoolse Opvang en Buiten Schoolse Opvang 

in handen van De Maneblussertjes.                                                                                                                     

Met dank aan Leon Overdulve van OOS international, die akkoord is gegaan om de 

bekostiging van de BSO weer voor zijn rekening te willen nemen!                                              

Informatie over aanmelding e.d. heeft u in eerder stadium al ontvangen. Op onze website 

kunt u dit altijd terug vinden. Ook in de bijlage is informatie toegevoegd.                                                                                                                                              

De vertrouwde gezichten die u gewend bent van KOW zijn overgestapt naar De Maneblus-

sertjes. Behalve Renata, waarvan we vorige week afscheid hebben genomen. Zij is enige tijd 

geleden verhuisd naar Zuid-Beveland en vond de reistijd naar Serooskerke een groot nadeel. 

Na lang twijfelen heeft zij de keuze heeft gemaakt om te kiezen voor een baan dichtbij haar 

huis. We begrijpen haar beslissing, maar vonden het heel jammer van haar afscheid te 

moeten nemen. Zij was van grote waarde voor de opvang en een zeer gewaardeerde 

collega! We hebben haar vorige week dan ook zo veel mogelijk in het zonnetje gezet en 

wensen haar alle goeds met haar nieuwe baan! 

Maroescha is de opvolgster van Renata. Ondertussen is zij al een bekend gezicht geworden 

in de opvang. Hieronder stelt zij zich nader aan u voor. 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Maroescha de Koe en ik ben 42 jaar(bijna 43) en woon samen met mijn partner en kinderen in 

Vlissingen. Ik werk vanaf begin van het schooljaar 2019/2020 op De Wegwijzer in Serooskerke als pedagogisch 

medewerker bij de TSO/BSO 

Ik ben een spontane, sociale, leergierige  en zorgzame moeder. Ik heb zelf 2 eigen kinderen. Een zoon Tim van 

16,5 jaar en een dochter Sanne van bijna 13 jaar. Mijn partner en ik zijn al ruim 5 jaar een samengesteld gezin en 

hij heeft ook 3 kinderen. Een zoon van 15, een zoon van 13,5 en dochtertje van 9. Dus soms zijn we met zijn 7 

enen :-) Ook hebben wij een aantal huisdieren. Ik houd enorm van dieren en van de natuur.                               

Familie en gezin zijn voor mij heel belangrijk.                                                                                                                       

Naast mijn werk in de kinderopvang hebben mijn partner en ik een eigen onderneming. We geven Zumba lessen 

aan kinderen, tieners en volwassen. Wij zijn daarvoor gediplomeerd.                                                                           

Vanaf jonge leeftijd dans ik en heb ik verschillende oppas baantjes gehad. Mijn hart ligt bij het werken met 

kinderen, maar ook met ouderen. Ik heb dan ook met ouderen gewerkt en was mantel verzorgster van mijn 

moeder.                                                                                                                                                                               

Het bevalt mij enorm goed op De Wegwijzer, het team, de ouders en de kinderen. Het kleinschalige en huiselijke 

spreekt me aan en ik wilde graag op deze locatie blijven. Daarom ben vanaf 1 oktober in dienst bij De  

Maneblussertjes, zodat ik hier een vast gezicht kan zijn en blijven en mijn collega Renata ga vervangen die 

helaas stopt.                                                                                                                                                                          

Als jullie vragen hebben of gewoon wat kwijt willen  mogen jullie mij altijd aanspreken. :-) 

Groetjes Maroescha de Koe. 

       



 
Wetenswaardigheden 

 Zaterdagmorgen 2 november wordt de Goede Doelenmarkt weer georganiseerd in 
de Zandput. De kinderen maken op school werkstukjes die daar voor een klein 
bedrag gekocht kunnen worden! 
 

 Vrijdagmiddag 8 november om 14.30 uur werken verschillende kinderen uit  groep 
7/8 samen met kinderen van de Eben Haëzerschool uit Oostkapelle mee aan de 
jaarlijkse herdenking bij het monument naast de Johanneskerk.  
 

 Woensdag a.s. start de typecursus van Typetuin op onze school voor kinderen uit 
groep 6 t/m 8. Het is nog mogelijk uw zoon/dochter hiervoor aan te melden.                              
In de bijlage vindt u nogmaals de info hierover. 
 

 
   

         

 

 
 
 
 
                                        
                                       Hartelijke groet, 
                                       namens het team, 
                                       Jacco Onderdijk. 
 

 


