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Even voorstellen 
Dit schooljaar zijn drie nieuwe collega’s op onze school 
gestart. Hieronder stellen zij zich aan u voor. 

 
‘Mijn naam is Loes Bartels en ik ben 33 jaar. Bart-Jan en ik 
zijn vorig jaar in Nijkerk komen wonen met ons zoontje 
Hugo. Op 21 jarige leeftijd heb ik mijn PABO diploma 
behaald, met een aantekening voor Dalton onderwijs, en 
daarna heb ik op verschillende scholen gewerkt. Hierbij heb ik veel kennis en ervaring opgedaan. Vier jaar 
geleden heb ik mijn Master Special Educational Needs behaald. Ik geef les aan groep 4 van maandag tot en 
met woensdag en ben blij dat ik bij deze leuke school mag komen werken.’ 

 
‘Ik ben (juf) Dorien. Ik ben 37 jaar. In Harderwijk woon ik samen met mijn man, mijn 3 
kinderen en onze kat. Ik ben ondertussen meer dan 10 jaar leerkracht. Ik heb op verschillende 
scholen gewerkt en ik heb hierbij veel ervaring opgedaan.  
Als ik niet voor de klas sta, ben ik bezig met een camera. Ik ben namelijk gek op fotograferen. 
Mocht u nog vragen hebben of persoonlijk kennis willen maken, kom gerust even langs!’ 

 
‘Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Iris Kosters, 23 jaar en ik woon in Hoevelaken. Ik ben vanaf dit schooljaar 
werkzaam als leerkracht in groep 8 op Daltonschool Corlaer. Hiervoor heb ik twee jaar lesgegeven aan een 
groep 7/8 in Soest. In mijn vrije tijd houd ik ervan om te sporten en te koken. Ik vind het heerlijk om bezig te zijn 
en te leren van wat er om mij heen gebeurt. Eigenaarschap vind ik erg belangrijk bij de kinderen. Ik vind het 
ontzettend leuk om op Corlaer te starten en het eigenaarschap van de leerlingen te zien groeien en ze hun 
eigen doelen te laten behalen.    
We gaan er een mooi, leerzaam jaar van maken!’ 

 
Muziekonderwijs 

Op de woensdag zal Lauran Neerincx dit schooljaar op de woensdag 
muziekles aan de kinderen geven. Lauran 
volgt de opleiding jazz, pop & trompet bij het Utrechts Conservatorium. 
Naast zijn carrière als uitvoerend muzikant, ligt zijn interesse bij 
muziekonderwijs voor kinderen. Lauran is gespecialiseerd in trompet, en 
speelt daarnaast gitaar, basgitaar en piano. Lauran wordt ingezet voor de 
Daltonmiddag die eind van deze maand van start gaat. Tussendoor geeft 
hij muziekles aan de kleutergroepen.  

 
 
 
 
 
 



Fruit (of groente) dagen 
Als school zijn we van mening dat wij samen met de ouders de kinderen 
bewust moeten leren omgaan met hun lichaam en gezondheid. Goed eten 
en drinken is daar een onderdeel van. Twee keer per week, namelijk op 
dinsdag en donderdag, is het ‘fruit (of groente) dag’. Dan nemen de 
kinderen en leerkrachten fruit of groente mee naar school. Natuurlijk mag 
ook elke dag fruit of groente mee naar school worden genomen! 
 

Privacy & controleren gegevens 
Het begin van het schooljaar is een goed moment om uw gegevens te 
controleren. Bent u verhuisd, heeft u een nieuw telefoonnummer of een 
nieuwe huisarts, dan kunt u dit via het ouderportaal van Parnassys 
wijzigen. Bij een noodgeval maakt de school gebruik van de gegevens die 
in Parnassys staan. Het is dus belangrijk dat die gegevens actueel zijn. 

 
In Parro kunt u uw privacy voorkeuren aangeven. Zo kunt u onder 
andere aangeven of de school beeldmateriaal van uw kind mag delen op 
social media of in de schoolgids.  

 

Mad Science 
Binnenkort start de naschoolse activiteit ‘Mad Science’ op school. Vandaag is een 
show voor de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 opgevoerd. Bij deze memo 
treft u een brief met meer informatie aan. 
 
Spelend Wijzer 

Tommy van Vulpen start dit schooljaar weer met zijn theaterlessen na schooltijd op 
de woensdag en donderdag. Bij deze memo treft u een brief met meer informatie 
aan. 
 

Kinderuniversiteit 
Gelukkig kan dit schooljaar de Kinderuniverstiteit weer worden opgestart die dit 
schooljaar door Martine Dirkse (groepen 4 tot en met 8) en Sonja Plag (groepen 2 en 
3) worden verzorgd. De lessen zijn bestemd voor hoogbegaafde kinderen. De school 
benadert de ouders van de leerlingen die hiervoor in aanmerking komen.  

 

Afscheid Terry Singels 
Voor de zomervakantie heeft Terry Singels besloten ontslag te nemen. Vanwege quarantaine maatregelen 
moest het afscheid van haar groep helaas online plaatsvinden. In de laatste week van de zomervakantie heeft 
Terry tijdens een lunch afscheid van het team genomen en hebben wij haar hartelijk bedankt voor haar inzet 
voor de school. Gelukkig nemen we niet helemaal afscheid van Terry, want zij zal regelmatig op school komen 
invallen. 

 
Nijkerk Sportief 
Ook dit jaar biedt Nijkerk Sportief weer een aantal activiteiten aan kinderen aan. In de bijgaande flyers treft u 
meer informatie over deze activiteiten aan. 

 
 
 



 
Agenda 
maandag 13 september  Start basisgesprekken 
vrijdag 24 september       Schoolreis groepen 1 tot en met 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


