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Allente onderwijs 
Deze week zijn de kinderen verrast met een ‘Allente’ sleutelhanger, de 

naam van onze nieuwe stichting. 

Woensdag hebben wij een gezamenlijke ‘studiedag’ met alle collega’s 

van Allente-onderwijs. Deze dag zal vooral in het teken staan van inspireren en ontmoeten. 

 

Oudergesprekken KOM voor groepen 5 t/m 8 
Over twee weken zijn de oudergesprekken gepland waarbij geldt dat vanaf groep 5 dit KOM 

gesprekken zijn. Om deze gesprekken tussen Kind Ouder en Medewerker effectief te laten 

verlopen is het raadzaam om vooraf een aantal onderwerpen met uw kind voor te bereiden. 

Onderstaande vragen komen tijdens het gesprek aan de orde: 

• Is er een punt waar jullie zeker aandacht aan willen besteden?    

• Voor uw kind: 

o Wat gaat goed? Waar ben je het meest trots op?   

o Wat kun je nog verbeteren?  

o Waar heb je hulp bij nodig?  

• Voor ouders:  

o Herkennen jullie je kind in dit rapport?  

o Waar zijn jullie het meest trots op? 

 

Juf Yolanda gaat met pensioen 
Na lang wikken en wegen,  heb ik na zo'n 40 jaar werken als vakleerkracht bewegingsonderwijs 

en andere taken besloten te stoppen met mijn werk op de PJS met ingang van de 

voorjaarsvakantie.  Ik heb met veel plezier uw kinderen mogen lesgeven en kijk er met 

tevredenheid op terug. Uiteraard ga ik de kinderen en collega's missen, maar andere 

activiteiten doemen op aan de horizon. Hartelijk dank voor het vertrouwen dat u in mij gesteld 

hebt. Yolanda Taylor, Vakleerkracht bewegingsonderwijs PJS. 

Wij hebben naar Yolanda bewondering uitgesproken dat zij de laatste 13.5 jaar van haar hele 

lange carrière in de gymzaal bij ons heeft gewerkt. 40 jaar voor de klas is al heel bijzonder, 40 

jaar in de gymzaal is echt nog van een heel andere orde! Het team zal op dinsdag na de 

voorjaarsvakantie op een sfeervolle manier afscheid van haar nemen.  

Wij zijn op zoek naar vervanging. Kent u iemand die beschikbaar en bevoegd is om bij ons op 

woensdag gymlessen te verzorgen wilt u hen dan contact met ons op laten nemen? 

 

Koffie inloop 
Volgende week vrijdag is er een koffie inloop voor ouders. Naast inbreng van ouders is de 

staking een gespreksonderwerp deze ochtend. Bent u in de gelegenheid, dan bent u van 

harte uitgenodigd om aan te schuiven vanaf 8.30 uur. 


