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 Kerstgroet 
 
 Het team van o.b.s. Angelslo wenst u gezellige dagen, 
 een fijne vakantie en een gezond en voorspoedig nieuwjaar! 
 
 Graag zien we u en uw kind(eren) weer op maandag 8 januari. 
 

Vertrek meester Richard Jeurissen 
 
Per 1 januari 2018 is meester Richard Jeurissen benoemd als locatie-
leider bij OBS Swartemeer. 
 
Meester Jeurissen heeft bij ons vooral les gegeven in de boven-
bouw en dan met name in groep 8. Ook was hij onze reken-
coördinator. In augustus 2002 kwam hij ons team versterken 
en werkte jarenlang met veel plezier in de bovenbouw. Wel had 
hij al eerder aangegeven dat hij een nieuwe uitdaging zocht. 
Met deze stap is zijn droom een stukje dichterbij gekomen. 
 

Zowel het team als de leerlingen vinden het heel jammer dat 
hij vertrekt. Wij begrijpen echter ook dat hij na ruim 15 jaar 
OBS Angelslo toe is aan iets anders. Wij wensen hem heel veel 
succes. Gelukkig zullen we elkaar nog regelmatig treffen, aan-
gezien Angelslo en Swartemeer met elkaar in hetzelfde cluster 
zitten. 
 
Door zijn vertrek vindt er binnen de school een aantal verschuivingen plaats. 
Meester Jasper Groen staat vanaf 8 januari volledig voor groep 8b. Hij werkte 
daar al drie dagen per week. Juf Joelle Arends zal de plek van meester Groen 
overnemen bij groep 6b, waardoor zij samen met juf Marloes Jeuring de klas gaat 
draaien. Juf Joelle werkt sinds vorig jaar al tot grote tevredenheid bij ons. Zij ver-
ving tot nu toe drie leerkrachten met ouderschapsverlof. Doordat juf Joelle naar 
groep 6b gaat, zullen groep 8 van meester Patrick Bijl, groep 6 van juf Carla 
Louissen en groep 5 van meester Martijn Naber na de kerstvakantie één dag per 
week een nieuw gezicht voor de groep krijgen. Wie dat wordt, is voor de groepen 
5 en 8 op dit moment nog niet bekend. 
 
Juf Lieselot Dekker zal op de vrijdag juf Carla Louissen van groep 6b vervangen. 
Ook juf Lieselot is een bekend gezicht bij ons. Zij heeft al eerder langere periodes 
bij ons gewerkt. 
 
Uiteraard houden we u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. 
Wij gaan ervan uit dat op deze manier de continuïteit gewaarborgd is. 
 
Janet Bouwmeester. 
 

Nieuws van de voorschool 
 
In januari begint juf Cindy weer na haar verlof 
op groep 1 en groep 4. We willen juf Monique 
heel erg bedanken voor de vervanging en we 
zien haar vast snel nog eens terug! 
 
Ook eindigen de groepen vanaf januari op maandag en 
vrijdag om 12.15 uur (i.p.v. 12.00 uur). Dit omdat de 
inspectie strengere eisen hanteert. 
 
We wensen iedereen een fijne Kerst en een gezond 
2018 ! 
Juf Tanja, juf Natasja, juf Cindy, juf Michelle 
en juf Monique 

 
Woensdag 20 december: 
KERSTDINER van 17.00 - 18.30 uur 
 
Donderdag 21 december: 
Emmen On Ice (groepen 8) 
 
Vrijdag 22 december: 
Begin van de Kerstvakantie om 14.30 uur 
(Behalve voor de groepen 1 t/m 4, zij 
zijn om 12.00 uur vrij) 
 
Maandag 25 dec. t/m zondag 7 jan.: 
KERSTVAKANTIE 
 
Dinsdag 16 januari: 
Oud papier (container bij school) 
Voorstelling gr. 5/6 
 
Dinsdag 23 januari: 
Optredens schoolkoor o.l.v. H. Dijkstra 
in de Holdert & de Zuidermarke 
(i.p.v. december 2017) 

 
Woensdag 24 januari: 
Opening Nationale Voorleesdagen 
 
Woensdag 31 januari: 
Voorleesontbijt  
 

Verbouwing 
 
Helaas zijn de plannen voor de verbou-
wing voorlopig in de ijskast gezet. De 

bedoeling was dat het bestuurskantoor 
bij de school in zou komen. Op dit mo-
ment is hier nu nog veel onduidelijkheid 
over. Tot nader orde wordt de verbou-
wing uitgesteld. Wij gaan er echter vanuit 
dat van uitstel geen afstel komt… 
Janet Bouwmeester. 
 

Re-integratie juf 
Ünzile en juf Nienke 
 
Juf Ünzile Deniz (groep 3) en juf  
Nienke Nijkamp (groep 1-2D) zijn 
momenteel beiden nog afwezig. 
 
Gelukkig zijn de leerkrachten druk bezig 
met hun terugkeer naar de werkvloer. 
We hopen uiteraard dat het herstel voor-
spoedig zal gaan en dat ze snel weer bij 
de kinderen zullen zijn. Op dit moment is 
dat nog niet goed aan te geven. 

Wij wensen hen alle goeds toe! 
Namens de collega’s, 
Janet Bouwmeester. 


