
 

 

Beste ouder, verzorger, 
 
Studiemiddag  

Donderdag 17 november was er een studiemiddag voor de leerkrachten. Wij krijgen regelmatig de 
vraag of we tijdens zo'n studiemiddag of studiedag ook echt iets doen. Dat doen we zeker! Samen 
met alle collega's van de 6 Omnisscholen zijn we bij elkaar gekomen om onze kennis en kunde te 
vergroten. De vorige studiemiddag hebben we ons verder verdiept in het werken met de 
Breinkrachten en kregen we meer achtergrondinformatie over de werking van hersenen en hoe 
kinderen het best leren. Donderdag 17 november stond in het teken staan van de nieuwe 
leesmethode waar we dit jaar mee gestart zijn; Nieuw Nederlands Junior. Doordat alle collega's 
aanwezig waren konden we van en met elkaar leren. Dat past mooi bij de visie van Omnis ‘Samen 
wijzer'. 
 

Personeel           
 
Juf Chirley  
Juf Chirley is op woensdag 16 november bevallen van een dochter ''Lieke''. 
Het gaat goed met hen en ze genieten van de kraamtijd. Wij feliciteren juf 
Chirley van harte! 
 

Juf Claudia  
Juf Claudia verwacht haar kindje in februari. Wij zijn blij u te kunnen 
vertellen dat wij vervanging hebben gevonden zodat Juf Claudia 
binnenkort kan gaan genieten van haar welverdiende verlof. 
 
Juf Shanon zal haar vervangen tijdens het verlof van Juf Claudia op woensdag, donderdag en vrijdag 
in de kleuterklas. Juf Shanon is voor ons een bekende want zij is LIO-stagiaire, LIO betekent Leraar in 
Opleiding, bij Omniskindcentrum de Linden in 's Gravenpolder. Deze LIO-stage is de laatste stage van 
de PABO. Als de stage goed wordt doorlopen heb je je diploma leraar basisonderwijs. Juf Shanon is 
ondertussen geslaagd voor het praktijk gedeelte. Alleen haar onderzoek moet ze nog afronden.   
 
Gelukkig is voor de kinderen juf Shanon al een bekend gezicht gezien zij juf Annet 2 dagen heeft 
vervangen. Na de Kerstvakantie zal zij bij ons op woensdag, donderdag en vrijdag op OKC de Reiger 
te zien zijn.  
 
 
 
 
 
 
 

December 2022 



 

 

Voorstellen juf Shanon 
 

Hallo, 
Mijn naam is Shanon Ravensbergen, 23 jaar oud en ik woon in Baarland. Vanaf 
9 januari ga ik juf Claudia vervangen in groep 1/2 op de Reiger in 
Heinkenszand. 
Op dit moment ben ik nog bezig met mijn studie af te ronden. Naast lesgeven 
en studeren ben ik op zaterdag vaak te vinden in het dierenasiel in Goes, hier 
werk ik al zo’n 6 jaar. 
In mijn vrije tijd kan je mij vaak vinden met een boek in mijn handen. 
Ik heb ontzettend veel zin om na de kerstvakantie bij groep 1/2 te starten, tot 
dan! 
Vriendelijke groeten, 
Shanon Ravensbergen  

 
Kerstviering 2022  
We zijn heel blij u te kunnen melden, dat we op donderdag 8 december weer een 
KERSTKNUTSELDAG organiseren voor alle kinderen van ons kindcentrum. Een dag, waar iedereen 
naar uitkijkt en achteraf nog vaak aan terugdenkt. Door de opgave van vele hulpouders is het 
mogelijk om een veelheid aan activiteiten aan te kunnen bieden, waaruit de kinderen zelf een keuze 
kunnen maken. Leerlingen en hulpouders worden uiteraard nog verder geïnformeerd over de inhoud 
van de dag. 
Op donderdagmiddag 15 december houden wij dit jaar een kerstmarkt. Deze start om 15.30 uur en 
duurt tot ongeveer 17.00 uur. Een officiële uitnodiging hiervoor kunt u binnenkort verwachten. We 
hopen dat velen op deze dag tijd kunnen vrij maken. Het is altijd gezellig om even een kijkje te 
komen nemen en elkaar weer eens even te zien en te spreken. Natuurlijk zijn familieleden en andere 
kennissen ook van harte welkom. 
Na al deze druktes kan en mag het jaarlijkse kerstdiner voor de kinderen natuurlijk ook niet 
ontbreken. Dit staat gepland op woensdag 21 december van 17.00 uur tot 18.30 uur. Ook hierover 
zal de werkgroep u binnenkort verder informeren. 
Al met al een hele organisatieklus, die mede door de vele helpende handen toch gerealiseerd kan 
worden. Dank daarvoor en wat heerlijk, dat wij dit samen aan onze kinderen kunnen aanbieden! 
 

 
BSO en Peuters 
Wist u dat… 

- Lian per december afscheid van de OKC de Reiger zal nemen. Na heel veel jaren werkzaam te 
zijn op de Reiger was haar laatste werkdag op 29 november. De peuters en kleuters samen 
met collega's hebben op gepaste wijze afscheid van haar genomen.  

- Wij verwelkomen Jaimy vanaf december op de peutergroep. Wij wensen hem veel plezier.  
 

 



 

 

Kalender 

Donderdag 15 december Kerstmarkt 15.00 uur tot 17.00 uur  

Donderdag 21 december  Kerstdiner 17.00 uur tot 18.30 uur  

Vrijdag 23 december Start kerstvakantie, vrije dag 

Maandag 9 januari  Weer naar school  

  

 
 
 

 


