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Geachte ouders/verzorgers,
Hierbij weer enkele berichten vanaf de Ploos:
Data:
24 t/m 28 april: meivakantie
5 mei bevrijdingsdag: de leerlingen zijn vrij.
11 mei personeelsdag: de leerlingen zijn vrij.
17 t/m 18 mei: schoolkamp groep 7/8
22 mei: schoolreisje groep 1/2
25 t/m 28 mei: Hemelvaart weekend
1 juni: jaarlijkse sportdag voor groep 6 t/m 8 in Hantum
5 juni: Pinkstermaandag zijn de kinderen vrij.
6 juni: schoolreisje groep 3 t/m 6
Aan de kinderen en de ouders van ‘de Ploos van Amstelskoalle’,
Ik ben Marjan van Aken (voor de kinderen juf Marjan) en ben al vele jaren met veel
plezier in verschillende functies (leerkracht, lid van zorgplatform/ IDO,
kwaliteitsondersteuner) werkzaam voor de stichting Arlanta.
In het kader van re-integratie en oriëntatie zal ik in de komende periode met enige
regelmaat vertoeven op o.a. CBS ‘de Ploos van Amstel’. In eerste instantie zal ik in
overleg met de leerkrachten en met uw toestemming een aantal kinderen individueel
extra ondersteunen.
Ik ben getrouwd met Jaap Baalbergen en heb een zoon (Bas) van 25 jaar en een
dochter (Irene) van 23 jaar die beide studeren en het huis uit zijn. Ik woon in
Dokkum.
Ik houd van koken (en lekker eten), lezen, schrijven, reizen, fietsen, wandelen,
zwemmen en ben geïnteresseerd in wat mensen en vooral kinderen beweegt.
Ik verheug me op het ‘meedraaien’ op jullie school. Graag tot ziens.
Een hartelijke groet,
Marjan van Aken

Vakantierooster 2017-2018
herfst
kerst
voorjaar
paasweekend
koningsdag
meivakantie
hemelvaart
pinkstermaandag
laatste schooldag
zomer

23-10 t/m 27-10
25-12 t/m 05-01
26-02 t/m 02-03
30-03 t/m 02-04
27-04
30-04 t/m 04-05
10-05 t/m 11-05
21-05
20-07
23-07 t/m 31-08

Samen de sprong wagen
Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de samenwerking met de Tsjelke.
Er wordt overleg gevoerd met verschillende partijen. Graag willen we iedereen
gelijktijdig en zo goed mogelijk op de hoogte houden over de vorderingen. Dit is de
reden dat op 1 mei een website van start gaat: www.samendesprongwagen.frl
Op deze site kunt u alle relevante informatie vinden.
Project Oeganda
Eind van deze week vertrekt juf Marja naar Oeganda. In totaal is er met verschillende
acties en giften het fantastische bedrag van € 3100 euro opgehaald. Dinsdagmiddag
overhandigde Carin Doodeman, cvb Arlanta, op school namens de stichting Arlanta
een cheque met het bedrag van € 500. Een mooi gebaar!
We wensen Juf Marja en haar reisgenoten een goede tijd toe in Oeganda en
natuurlijk ook een behouden thuis komst.

Wijziging datum studiemiddag
Eerder is er op maandagmiddag 29 mei een studiemiddag vermeld. Deze vervalt. De
nieuwe datum wordt dinsdagmiddag 20 juni.

