
  

 

 

 

 

 

 
 

EVEN VOORSTELLEN 

 

 

Ik ben Ghislaine Dekkers. Ik word op 25 januari 40 jaar en ik woon met mijn vriend Camiel en mijn 

2 zoontjes Levi en Mika in het mooie Wouw. 

In mijn vrije tijd ga ik graag uit eten, kijken naar veldrijden, lekker rustig vissen of gezellig een dagje 

weg met mijn gezin.  

Ik wist al vanaf dat ik 4 jaar oud was, dat ik juf wilde worden. Inmiddels werk ik alweer ruim 15 jaar  

in het onderwijs. Iedere dag is anders en ik kom iedere dag met plezier naar mijn werk toe.  

Dit schooljaar werk ik,  samen met juf Henny, in groep 6A. Samen met de kinderen werken we 

ontzettend hard en hebben we ook veel plezier. 

 

Ik ben Esther van der Linden. Ik ben 41 jaar, getrouwd en moeder van drie kinderen. Ik ben 

inmiddels 19 jaar werkzaam in het basisonderwijs en nog steeds met enorm veel plezier. In mijn 

vrije tijd ben ik graag bij mijn gezin. Voor mij is het lesgeven iedere dag weer een feestje! Je weet 

nooit hoe de dag gaat lopen, ook al heb je nog zo goed gepland. Daardoor is iedere dag weer 

anders en dat houdt het lekker afwisselend. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen met plezier 

naar school toe gaan. Daar ligt een belangrijke basis om tot leren te komen. Dit jaar mag ik 

lesgeven aan groep 6 en word ik omringd door hele fijne collega's.  
 

 

Mijn naam is Marion de Beurs. Ik ben 62 jaar en woon in Roosendaal. Ik werk op dit moment 

maandag in groep 6 B en donderdag in groep 5 A. Ik heb zelf ook 2 lieve kinderen : Claire(30) en 

Daniel (26). Ik ben nu inmiddels meer dan 35 jaar werkzaam in het onderwijs en sinds 2001 in Sint 

Willebrord. Belangrijk vind ik dat de kinderen met plezier naar school gaan en er een goede sfeer 

in de groep is; een basis om hun talenten te leren ontdekken. In mijn vrije tijd ga ik graag fietsen 

en wandelen of lekker thuis lezen en schilderen. Tijd met familie en vrienden doorbrengen is heel 

belangrijk voor mij. 
 

Jaargang 1 Nummer 9 

Belangrijke data: 

 

31 jan. Ouderavond Communie om 19.00 

uur op locatie onderbouw 

5 feb.                 Ouderavond Vormsel om 19.00 uur  

op locatie onderbouw 

11 feb.               Start tevredenheidspeiling  

12 feb.               Eerste rapport gaat mee 

18 – 21 feb.       Rapport-ouderavonden en    

                          adviesgesprekken groep 8 

 

Juf Ghislaine 

Juf Esther 

Juf Marion 

Juf Henny 

Juf Monique 

Meneer Rob 



 

Mijn naam is Henny van Roemburg , dit schooljaar ben ik werkzaam in groep 6 A. Ik ben getrouwd 

met Mark en woon in Roosendaal, we hebben samen twee kinderen, een zoon van 29 en een 

dochter van 25. Sinds hun studie wonen zij niet meer thuis. 

Zelf ben ik sinds 1977 werkzaam in het onderwijs. Eerst op de Martinusschool in Rucphen en vanaf 

2005 in St. Willebrord. In onze vrije tijd trekken we er graag met de caravan op uit. Mijn hobby's zijn 

lezen, wandelen en fietsen. 

Hallo! Mijn naam is Monique van Overveld. Samen met Esther sta ik voor een hele leuke klas: 

groep 6c. Ik ben 32 jaar, getrouwd en ik heb 2 kinderen van 5 en 2 jaar oud. Mijn hobby's zijn 

hardlopen, lezen, winkelen en met mijn kinderen op pad gaan. Inmiddels sta ik alweer 10 jaar 

voor de klas in Sint Willebrord. Elke dag opnieuw vind ik het bijzonder dat ik een stukje bij mag 

dragen aan de ontwikkeling van jullie kinderen, dat is ook de reden dat ik met veel plezier in  

het onderwijs werk. 

 

Mijn naam is Rob van Dooren. Ik ben 62 jaar, woon in het mooie Oudenbosch, ben getrouwd met 

Annette. Wij hebben 3 kinderen: Simone is 31 jaar, zij woont in Amsterdam. Mireille is 30 jaar en zij 

woont in Breda. Mijn zoon Ralph is 26 jaar, hij woont in Breda. In mijn vrije tijd ga ik graag naar de 

sportschool waar ik veel op de spinningfiets zit. Daarnaast speel ik piano en ga graag naar de 

bioscoop. Inmiddels werk ik voor het 7e jaar met veel plezier op bs Heilinde en ook dit jaar is een 

erg leuk schooljaar.  

VERVANGING JUF SUSAN 
Juffrouw Susan is voor langere periode afwezig i.v.m. ziekte. De kinderen en ouders van haar 

groep zijn inmiddels hiervan op de hoogte. Samen met onze stichting proberen we goede 

vervanging te regelen voor groep 4A. Daarvoor zijn twee leerkrachten gevonden in de persoon 

van meneer Peter (op maandag t/m woensdag) en juf Jolanda (op donderdag en vrijdag). 

 

FLUOROCHTEND 
Op vrijdag11 februari hebben de leerkrachten van onze school aandacht besteed aan 

zichtbaarheid in het verkeer. De kinderen hebben van de gemeente een tasje gekregen met een 

fluorescerende kleur, zodat ze altijd opvallen in het donker en bij slecht weer. 

 

STICHTING LEERKRACHT 
Op woensdag 16 januari heeft het team kennis gemaakt met de werkwijze van Stichting 

Leerkracht. Stichting Leerkracht heeft als motto: Samen maken we ons onderwijs iedere dag een 

beetje beter.  

 

TOETSWEKEN VAN START 
Na de kerstvakantie zijn we weer vlot van start gegaan en dat betekent dat ook de CITO-toetsen 

vanaf nu worden afgenomen. Zo krijgen we een beeld van wat de leerlingen het afgelopen half 

jaar hebben geleerd en welke vorderingen ze op de leergebieden hebben gemaakt. 

 

RAPPORTEN 
Bij een nieuwe school hoort ook een nieuw rapport. Een werkgroepje van leerkrachten is met 

elkaar druk bezig geweest om te zorgen dat u binnenkort te zien krijgt hoe uw kind het in de klas 

en met de toetsen heeft gedaan. Zoals u al hebt kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief gaan de 

rapporten een week later mee dan gepland dus 12 in plaats van 5 februari. Het rapport is in 

ontwikkeling en dat zal voorlopig zo blijven. We willen toewerken naar een vorm waarin we de 

ontwikkeling van het kind over de hele schoolloopbaan vastleggen en waarin het kind zelf ook 

een stem heeft. Met dit nieuwe rapport leggen we hiervoor de basis. 

 

 

 

 



GESPREKKENPLANNER 
Zoals u inmiddels al gewend bent, zal voor de rapport-ouderavonden weer gebruik worden 

gemaakt van de gesprekkenplanner. Houd dus vooral goed het ouderportaal in de gaten, want 

daar wordt aangekondigd wanneer de planner wordt opengezet. 

 

NIEUWE VORMGEVING OUDERPORTAAL 
Op 21 januari krijgt het ouderportaal een hele nieuwe uitstraling. De functies blijven hetzelfde, 

maar het gaat er allemaal wat mooier en overzichtelijker uitzien. We zijn benieuwd wat u ervan 

vindt. 

 

OUDERAVONDEN PAROCHIE 
Binnenkort zal een tweetal ouderavonden plaatsvinden in samenwerking met de parochie. De 

eerste is op donderdag 31 januari met de ouders van onze a.s. communicanten. De tweede is op 

dinsdag 5 februari met de ouders van de a.s. vormelingen uit groep 8. 

Beide avonden worden gehouden in  het onderbouwgebouw en starten om 19.00 uur. 

 

TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN 
Binnenkort ontvangt u op uw emailadres een link van “Scholen met Succes”. Deze link brengt u 

naar een vragenlijst over de school. Uw deelname hieraan is voor ons van groot belang. Hiermee 

meten we namelijk hoe tevreden u bent over onze school. Uw privacy en anonimiteit worden 

gegarandeerd. Naast u als ouder zullen ook de personeelsleden en de leerlingen van de groepen 

5 t/m 8 naar hun mening worden gevraagd. “Scholen met Succes” verzamelt de gegevens van 

deze groepen en brengt over enige tijd een rapport uit, waarvan we via de nieuwsbrief u op de 

hoogte zullen brengen.  

Om het onderzoek representatief te laten zijn is het belangrijk dat een groot gedeelte van de 

ouders, personeelsleden en leerlingen meedoen. 

Het invullen kost niet meer dan een kwartiertje van uw tijd, dus wij waarderen uw medewerking 

enorm. De startdatum van de peiling is 11 februari en we houden u tussentijds op de hoogte van 

de hoeveelheid reacties. Hebt u vragen over dit alles dan kunt u bij meester Kees terecht 

(cwm.degroen@borgesius.net). 

 

 

 
 

Werken in het basisonderwijs iets voor jou? 

Kom naar onze inspiratieavond op 31 januari 

a.s. 
 

www.borgesiusstichting.nl/Nieuws 

 

 
 

 

mailto:cwm.degroen@borgesius.net
http://www.borgesiusstichting.nl/


EEN MOOI VERZOEK VAN JESSE UIT GROEP 5B 

 

 
Hallo!  

 

Mijn naam is Jesse Roks en ik ben 8 jaar. Samen met mijn 

mama wil ik graag mee doen met de Alpe d’HuZes op 6 juni 

om geld in te zamelen voor KWF.  

Mijn ene opa heeft longkanker en mijn andere opa heeft 

huidkanker. Pas geleden hoorde we dat een lieve juf bij mij 

op school ook deze rotziekte heeft. De meeste mensen 

kennen wel iemand die vecht of heeft gevochten tegen 

kanker en dat is niet leuk.  

Mama en ik willen lopend de Alpe d’Huez 2 x beklimmen, 1 x 

voor onze dierbaren en 1x voor alle andere mensen die 

vechten tegen deze ziekte.  

Om mee te kunnen doen moeten we samen minimaal een 

donatiebedrag van 5000 euro ophalen. Elke euro die 

gedoneerd wordt gaat voor 100% naar kankeronderzoek. 

Mama en ik dragen de outfit van Alpe d'HuZes tijdens het 

evenement (shirt en broek) met ruimte voor logo's. Deze 

ruimtes zijn voor sponsoren die meer dan 250 euro doneren.  

Donateurs vanaf 2500 euro komen ook op het outfit en 

kunnen hun bedrijfslogo en bedrijfsnaam met internetlink op 

de website www.opgevenisgeenoptie.nl plaatsen. 

Willen jullie ons en het KWF helpen? Laat het dan eventjes 

weten aan mijn papa of mama. Of doneer direct via 

onderstaande link.  

 https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/JesseRoks 

 Alvast bedankt! Groetjes Jesse 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.opgevenisgeenoptie.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0JV42z4n3S0SbL05LV4J5RErf8S8QHzXxhmGvzKUDnvejAA9u8WaflY2E&h=AT2O_WVKo-wwTsLnXrQSZvR9bUg1cY44rbSIpJMGb8klZOtU2A3BDGA0HAm70Itzm9PsigfWhzgGAxEgSWWfSF0GncFfXj_isdpmysxTY344PVP5kZdFATYlYnF71dh2RU7Q_D1P89-Aa3h8a86tbWyqP1uZx3ObJQ
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/JesseRoks

