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Beste ouders,
De vakantie zit er bijna weer op. We hopen dat u allen een goede vakantie heeft gehad.
Wij zijn de afgelopen week al hard aan het werk geweest om de lessen voor te bereiden
en de lokalen in te richten.
De lokalen van groep 1-2 en 3-4 zijn voorzien van nieuw meubilair en ook voor de aula
hebben we nieuwe tafels, stoelen en kasten. Die laatste zullen we nog niet helemaal
kunnen gebruiken omdat groep 8 de eerste weken van het schooljaar hier les heeft tot het
noodlokaal is geplaatst.
Groepsbezetting:
Groep 1/ 2: juf Lenny en juf Daphne
Groep 3/ 4: juf Maaike (fulltime tot aan de herfstvakantie), daarna samen met juf Anna
Groep 5/ 6: juf Lisanne en juf Sylvana
Groep 7 : juf Géry
Groep 8 : juf Marloes
Gymnastiek: Meester Justin (ma en vrij)
Ondersteuning directie : Trudy Hogenbirk

U ziet in dit rijtje een aantal nieuwe namen staan, hieronder stellen zij zich aan u voor.
Beste ouders/verzorgers,
In het nieuwe schooljaar ga ik als zij-instromer aan de slag in de
combinatiegroep 3-4 op de Joseph Lokinschool. Vorig jaar heb ik
meegedraaid in een groep 3 en in een groep 4 op een school
met zo'n 500 leerlingen in mijn woonplaats Baarn. Dat was een
fantastische ervaring en ik verheug me er dan ook op de kinderen
in deze combinatiegroep te leren kennen en te mogen
begeleiden.
Maar laat ik me even voorstellen: mijn naam is Anna Ruighaver. Ik ben getrouwd en
moeder van twee volwassen kinderen (19 en 21 jr). Als taalkundige (Scandinavische Taalen Letterkunde) heb ik zo'n zeventien jaar als literair vertaler gewerkt en vervolgens ben ik
zeven jaar werkzaam geweest op het gebied van communicatie. De liefde voor het vak
van leerkracht is gegroeid tijdens de lagere schooltijd van mijn kinderen, waarin ik als
vrijwilliger van dichtbij mocht ervaren hoe prachtig dit werk is.
Ieder kind is uniek en mijn doel is om samen met collega's een stimulerende en
vertrouwde omgeving te bieden, waar ruimte is voor eigenheid en waar de kinderen zich
optimaal kunnen ontwikkelen. Samenspraak met jullie, ouders en verzorgers, is daarbij van
wezenlijk belang. Ik zie er dan ook naar uit om jullie te gaan ontmoeten de komende tijd!
Hartelijke groet, Anna

LOK-info
26 augustus 2022

Beste leerlingen en ouders,
Graag stel ik mij via deze weg aan jullie voor: ik ben Sylvana Calis,
25 jaar, woon in Hilversum en in mijn vrije tijd werk ik op de
molen als molenaar. Dit schooljaar mag ik met Lisanne groep 56 gaan draaien. Ik zal er zijn op de maandag en donderdag. De
rest van de week werk ik als behandelcoördinator, en begeleid ik
peuters met een taalontwikkelingsstoornis. Afgelopen jaren heb
ik de Academische Pabo gedaan en een master tot
orthopedagoog afgerond aan de Universiteit Utrecht.
Ik kijk erg uit naar aankomend schooljaar en heb zin om weer
voor de klas te staan. Graag maak ik kennis met jullie aankomende week.
Tot snel!
Met vriendelijke groeten, Sylvana Calis
Ik ben Trudy Hogenbirk en het bestuur van de ATscholen heeft mij
gevraagd het komende jaar Géry ondersteunen bij het uitvoeren van
haar directietaken omdat zij groep 7 fulltime gaat lesgeven.
Een aantal jaar ben ik directeur geweest van de ATscholen in Eemnes
en Laren en daarna ben ik “voor de liefde” naar Frankrijk
geëmigreerd. Het is een heerlijk land om te wonen, we hebben een
prachtig huis, tuin, moestuin en houden bijen, maar mijn passie voor
onderwijs kan ik er niet kwijt. Ik ben dan ook blij dat ik mijn leven in
Frankrijk met werken bij de ATscholen kan combineren. Sinds enkele
jaren werk ik als coach, (groepsgeluk) trainer en ondersteuner van
directies. Het leuke van deze combi is dat ik zo ook mijn 2 kinderen en 5 kleinkinderen
regelmatig kan zien.
Ik werk “hybride”, dat wil zeggen dat ik zowel op locatie als op afstand werk.
Op 13 september zullen wij elkaar persoonlijk ontmoeten op de jaarlijkse informatieavond.
U kunt mij bereiken via t.hogenbirk@atscholen.nl .
Jaarplanner
Als bijlage bij deze Lok-info sturen wij u de jaarplanner voor de ouders mee. In deze
jaarplanner treft u de activiteiten aan die voor groepen of de hele school gelden. Sommige
zaken blijven hetzelfde, anderen veranderen, bijvoorbeeld komend jaar zullen we de
“juffendag” per groep organiseren en geen gezamenlijke juffendag houden. Het is mogelijk
dat er nog activiteiten aan de jaarplanner worden toegevoegd, bijvoorbeeld excursies in
het kader van IPC. U wordt hierover geïnformeerd door de leerkrachten als het om
groepsactiviteiten gaat en via de Lok-info als het om schoolactiviteiten gaat.
Het is fijn als u in uw agenda alvast relevante data noteert.
Bezetting aula
We zijn natuurlijk blij dat we het komende schooljaar groep 7 en groep 8 apart les kunnen
geven. Er wordt hard gewerkt aan het plaatsen van een noodlokaal, maar dat heeft soms
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meer voeten in de aarde dan je denkt. Zolang we nog niet terecht kunnen in het
noodlokaal heeft groep 8 les in de aula.
Dit heeft als gevolg dat we zo min mogelijk gebruik willen maken van de aula. Leesouders
kunnen hier tijdelijk niet terecht, wij vragen hen een ander plekje in de school te zoeken.
Het team vergadert in een van de lokalen, koffie- en thee faciliteiten zijn alleen voor en na
schooltijd te gebruiken. Maar we weten dat het voor een goed doel is: het leren van de
leerlingen van groep 8. En hopelijk is het leed snel geleden en kan groep 8 snel terecht in
een eigen lokaal.
Gezonde school
Gezondheid is een groot goed en als school dragen wij ook graag een steentje bij aan een
gezond beweeg en eetpatroon.
Dit schooljaar krijgen alle leerlingen twee maal bewegingsonderwijs aangeboden. Op
maandag zal dit op het schoolplein zijn en op vrijdag gaan we met de bus naar de Fuik.
Daarnaast zien wij graag dat tussendoortjes ook gezond zijn.
Voor de leerlingen uit de groepen 1 en 2 vragen wij uw kind dagelijks een portie groenten
of fruit mee te geven voor het 10-uurtje. Voor de oudere leerlingen zijn de groenten- en
fruitdagen op woensdag, donderdag en vrijdag.
We vragen u om geen energiedrankjes mee te geven maar een goed sluitende beker of
pakjes met drinken.
Trakteren
Het is een feestje als je jarig bent en dat gaan we ook zeker vieren! We merken dat de
traktaties echter steeds “groter” worden en vragen u daarom om uw kind een
enkelvoudige traktatie mee te geven. Dus òf een klein speeltje òf een eetbare traktatie
(zakje chips, versierde cupcake, fruitspiesjes etc).
De juffen houden ook heel erg van gezond ;)
Ouderondersteuning
Veel activiteiten kunnen wij niet organiseren zonder uw medewerking en we zijn ook blij
met alle ouders die ons in welke vorm dan ook helpen. Via de leerkracht of de OR zal er
regelmatig om hulp gevraagd worden.
Voor nu zijn we op zoek naar iemand die eenmaal per week de was van school wil
ophalen, wassen en weer op wil ruimen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Trudy
(t.hogenbirk@atscholen.nl)
Ouderbijdrage(n)
Hoewel het onderwijs in Nederland in principe gratis is vragen de meeste scholen een
bijdrage aan de ouders voor zaken die uit het overheidsbudget niet voldoende
gefinancierd kunnen worden.
De ouderraad vraagt u een bijdrage voor de activiteiten die zij organiseren zoals
sinterklaasfeest (o.a. versnapering, kadootje) etc.

De leerkrachten van de groepen vragen u een bijdrage van € 40. Hiervan worden het
schoolreisje en activiteiten en excursies in het kader van IPC georganiseerd. Bij veel
thema’s van IPC proberen we de wereld de school in te halen door bv deskundigen uit te
nodigen, maar ook gaan we waar mogelijk eropuit om zo de wereld te ontdekken.
Natuurlijk zijn deze uitjes gekoppeld aan de IPC thema’s.
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Mocht het betalen van (een van deze) bijdragen voor u niet mogelijk zijn dan kunt u
contact met de school (Trudy) opnemen.
Startmail
Iedere ouder krijgt van de leerkracht van zijn/haar kind voor maandag een startmail waarin
de zaken die van belang zijn voor de klas van uw kind staan vermeld.
Informatieavond 13 september
Op 13 september is weer onze jaarlijkse informatieavond waarin wij u een korte toelichting
op het reilen en zeilen in de klas van uw kind toelichten. En natuurlijk kunt u kennismaken
met de leerkrachten van uw kind.
Het programma ziet er als volgt uit:
18.45 ontvangst door Trudy van ouders van leerlingen uit groep 5 t/m 8
19.00 – 19.45: informatieavond groep 5/6, 7 en 8
19.45: ontvangst door Trudy van de ouders van leerlingen van groep 1 t/m 4
20.00 – 20.45: informatieavond groep 1/ 2en 3/ 4.
We hopen dat u allemaal aanwezig bent!

Later in het jaar staan er nog 3 ouderavonden gepland. Op deze avonden komen
inhoudelijke onderwerpen aan bod die we graag toelichten en met u bespreken. Hiervoor
ontvangt u steeds een uitnodiging van tevoren.
Voor nu wensen wij u nog een zonnig en prettig laatste vakantieweekend. We zien elkaar
maandag aanstaande om 8.30 uur. Tot dan!
Een hartelijke groet namens het team.

