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Beste ouders, 

Voor u ligt de allereerste nieuwbrief van dit 

schooljaar. Middels de nieuwsbrief informeren wij u  

maandelijks over activiteiten die op school hebben 

plaatsgevonden en over andere bijzonderheden. 

Vanaf volgende maand kunt u ook steeds een stukje 

lezen over ons Reggio onderwijs en de Rots & Water 

lessen en/of leefregels. 

 Opening (jaar-)thema. 

Afgelopen maandag is het jaarthema bekend 

gemaakt: ‘  

 

Nadat de leerlingen door de door hen meegebrachte 

verrekijkers hadden keken, kwamen we samen tot 

de conclusie, dat als je ‘samen kijkt, je meer ziet.’ 

Het jaarthema luidt: “Samen kijken, meer zien”. 

Daarna losten juf Esther en juf Wendy samen met de 

leerlingen een rebus op. Die rebus leidde tot het 1e 

Reggio thema van de jaar: “Met 1 oog over de 

muur”. Een inspirerend thema waar de leerlingen 

alle kanten mee uit kunnen en – daaruit 

voortvloeiend - hopelijk weer mooie 

onderzoeksvragen gaan formuleren.  

 

 Ziekmeldingen 

Ziekmeldingen graag via Mijnschoolinfo tussen 08.00 

en 08.15 uur. U kiest daarvoor in Mijn Schoolinfo de 

berichtenfunctie, zoekt de naam van de leerkracht 

en vervolgens kunt u het bericht typen en 

verzenden.  

 Verkeersituatie school 

Tijdens het halen en brengen van uw kinderen is het 

soms erg druk met auto’s. Wij verzoeken u dringend 

uw auto niet op de stoep, in de bocht of op een 

andere onoverzichtelijke plaats te parkeren. Bij 

sporthal Tuinwijk is een heel groot parkeerterrein 

beschikbaar. Op nog geen minuut lopen van de 

school parkeert u veilig, geeft u het goede voorbeeld 

aan uw kind(-eren) en zorgt u mede voor een veilige 

schoolomgeving voor onze leerlingen, uw kinderen!  
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 Verkeersouder gezocht 

Michelle Adriaanse was de afgelopen 2 jaar onze 

verkeersouder. Zij heeft aangeven  daar met ingang 

van 1 november mee te willen stoppen. Dat vinden 

we erg jammer. We bedanken Michelle voor haar 

inzet! 

We zijn nu op zoek naar een nieuwe verkeersouder.  

Denkt u graag met ons mee over verkeerszaken, 

meldt u zich dan aan bij Annemieke Martens. Voor 

meer informatie kunt u ook terecht bij meneer 

Johan (leerkracht groep 6). Omdat we als school in 

het bezit zijn van het BVL (Brabants Verkeersveilig-

heid Label) is het een vereiste dat we als school 

beschikken over een verkeersouder. 

 Uitbreiding met 1 lokaal 
 

Omdat de afgelopen jaren het leerlingaantal flink is 

toegenomen, is er in de zomervakantie een lokaal 

bijgeplaatst. 

 
 

 

Met ingang van het nieuwe schooljaar bivakkeert 

groep 8 daar! 

                                        

          
 

 Nieuwe leerkrachten 

 

Ook zijn er nieuwe leerkrachten op school 

aangesteld. Zij stellen zich aan u voor: 
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Hallo, ik ben juf Jamey. Ik ben 28 jaar en woon 

samen met mijn vriend in Steenbergen. 

Ik werk vanaf dit schooljaar op Marco Polo 

en ben de juf van groep 7. Ik zit op toneel bij 

toneelvereniging Première en zing in een 

coverbandje. Ook bootcamp ik iedere week bij Mitch 

bootcamp en speel ik saxofoon in een dweilbandje. 

Ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan met het 

reggio onderwijs. 

De kinderen in groep 7 gaan heel veel leren, dus we 

gaan lekker aan de slag dit jaar. 

Groetjes, 

juf Jamey 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Ik ben meneer 

Jorn. Vanuit het zij-instroom traject volg ik een werk-

leertraject op de Hogeschool Zeeland. Dit houdt in 

dat ik op maandag en dinsdag in groep 3 werkzaam 

ben, naast juf Wendy. Het traject kunt u vergelijken 

met een LIO stage, dit wordt gelopen aan het einde 

van een opleiding. Over een aantal maanden zal ik 

ook nog een keer van groep wisselen. Daarnaast zal 

ik op donderdag en vrijdag werkzaam zijn in 

verschillende groepen als onderwijsassistent. Mijn 

hobby's zijn sporten en ik speel trompet in een 

dweilband. Ik kijk er naar uit om het komende jaar 

voor de klas te staan en de kinderen te onderwijzen 

en te begeleiden. Mocht u vragen hebben, schroom 

niet om me aan te spreken! Graag tot ziens op  

Marco Polo. 

 

 
 

Ik zal mij even kort aan jullie voorstellen. Mijn naam 

is Marjolein van Steenpaal, 23 jaar en woonachtig in 

Steenbergen. Afgelopen jaar heb ik mijn opleiding 

afgerond aan de PABO te Vlissingen. Ik ben blij dat ik 

op Marco Polo mijn eerste jaar als leerkracht heb 

mogen starten. Op de dinsdag geef ik met veel 
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plezier les aan groep 0/1B en werk ik samen met 

juffrouw Mignon. Op woensdag t/m vrijdag met 

datzelfde plezier aan groep 4 en werk ik samen met 

juffrouw Jolie. In mijn vrije tijd sport en dans ik 

graag. Daarnaast houd ik van koken en maak ik graag 

gezellige uitstapjes.      

                                                 Groetjes, juf Marjolein 

 Moermont 

 

Een aantal malen per jaar gaat juf Annemieke met 

leerlingen van groep 4 naar verzorgingstehuis 

Moermont. Dit initiatief is 3 jaar geleden ontstaan 

op voordracht van een ouder. 

Afgelopen woensdag werd er weer druk geknutseld 

samen met de ouderen. Dit is voor zowel jong als 

oud een fijne ervaring. We kregen woensdag weer 

complimenten van familie van de ouderen en 

personeel: onze leerlingen zijn erg beleefd, stellen 

zich netjes voor en betrekken de ouderen bij het 

knutselen. 

 

 Kookatelier 

 

 
 

Afgelopen woensdag vond het eerste kookatelier 

plaats. Groep 5 was aan de beurt. Eerst gingen ze 

naar de Dirk, waar ze een speurtocht door de 

supermarkt deden. Zo leerden ze hoe het werkt in 

een supermarkt. Terug op school werd er een 

heerlijk broodje gezond gemaakt. 

 

 Artotheek 

 

Helaas geen foto’s van mooie kunstwerken (passend 

bij het 1e thema) die de leerlingen hebben 

uitgezocht. De afspraak met de artotheek kon helaas 

niet doorgaan omdat de straat opengebroken is en 

de artotheek  last heeft van waterschade. 

 

 Ranger team 

 

Tijdens de dagen dat de kennismakingsgesprekken 

werden gehouden, was er in de hal een dame van 
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het buurtpreventieteam aanwezig. Zij wil graag 

kinderen en ouders enthousiast maken om een 

zogenaamd Rangerteam op te richten. Rangers 

maken 1x per maand, op woensdag van 13.00-14.00 

uur de wijk schoon. Heeft u of uw zoon/dochter 

interesse? Aanmelden kan bij juf Annemieke. 

 

 Stichting leergeld 

 

U kunt terecht bij Stichting Leergeld De Brabantse 

Wal als u niet de middelen heeft om uw zoon of 

dochter te laten deelnemen aan bijzondere 

activiteiten we als school aanbieden. Denk aan de 

schoolreis, schoolkamp of activiteiten als een 

muziekschool of sportvereniging. 

In de bijlage (in de mailing waarin deze nieuwsbrief 

is verstuurd)  vindt u nadere informatie over 

stichting Leergeld. 

 

 Pleegzorg 

 

Juzt is op zoek naar ouders die als pleegouder  

willen fungeren.  Zie ook de bijlage in de mailing 

waarin deze nieuwsbrief is verstuurd. 

 

 Van de BSO. 

Hoi allemaal! 

De vakantie is voorbij gevlogen, en wat hebben we 

er weer zin in! 

De eerste week op de BSO moesten we weer even 

wennen, maar nu gaan we er weer tegenaan met de 

allerleukste thema’s! Het thema waar wij deze week 

mee zijn begonnen is het thema ‘’Beestenboel’’. 

Onze activiteiten deze week zullen dus allemaal iets 

te maken hebben met dieren. Zo gaan we 

bijvoorbeeld slakken maken, olifantentikkertje doen 

en prachtige maskers maken. We gaan er dus weer 

een te gek jaar van maken! Komen jullie een keertje 

kijken? 

Groetjes van de BSO. 

 

Ik wens u een heel fijn weekend, 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de rest van het team, 

 

Annemieke Martens



 

 

 
 

 
  

 

 

             

 

 

 

 

 

 


