
   

 

  

  

            

  

 

 

 

 

Nummer   

8 oktober 2021 

Activiteiten 

Nieuwschooljaar feest donderdag 14 oktober 2021 

Studiedag  vrijdag 15 oktober 2021 

Doe ochtend en middag groepen 7 en 8 woensdag 27 oktober 2021 

Gipsproject groep 8 3, 10, 17 en 24 november 2021 

Volgende Algemeen Nieuws vrijdag 12 november 2021 

 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 

De weken vliegen voorbij en de zomervakantie lijkt al wel weer heel lang geleden. Sterker nog, over een weekje 
begint de herfstvakantie alweer. De afgelopen tijd hebben we met elkaar weer superhard geleerd en zien we de 
kinderen groeien. Iedereen is gewend aan zijn nieuwe meester of juf en heeft nieuwe vriendjes gemaakt of oude 
vrienden weer gevonden.  
 
Voor ons als team van IKC Merweplein zijn er best wat dingen anders gelopen dan we van tevoren hadden 
bedacht en gehoopt. Helaas is juf Marion, onze directeur, weer ziek en moet weer behandelingen in het 
ziekenhuis ondergaan. Dit betreuren wij zeer en we missen haar heel erg. Vanwege de afwezigheid van Marion, 
hebben we in overleg met het bestuur voor de volgende oplossing gekozen: Liesbeth Kranenburg zal Marion weer 
voor 2 dagen in de week als interim-directeur vervangen. Liesbeth heeft deze rol vorig jaar ook tijdens de 
afwezigheid van Marion vervuld en is dus voor ouders, kinderen en team een bekend gezicht. Daar zijn we blij 
mee. Na de herfstvakantie komt ook Petra Nijst het managementteam versterken als tijdelijke 2e adjunct-
directeur. Petra is al werkzaam bij stichting OVO en wij zijn heel blij dat zij met ons deze taken op gaat pakken. Zij 
stellen zich beiden verderop in deze nieuwsbrief voor. Wij wensen Marion ook vanaf hier weer veel sterkte en 
beterschap toe.  
 
Inmiddels heeft bijna iedereen een startgesprek met de juf of meester gehad en is ook de schoolfotograaf weer in 
school geweest om iedereen mooi vast te leggen. Daarnaast hebben we van de week de Kinderboekenweek heel 
feestelijk kunnen openen. Wat fijn om weer zo met alle kinderen een feestje in de school te mogen bouwen. Wat 
hebben we dat gemist!  
 
Wij wensen iedereen een heel fijn weekend toe en dan ook maar alvast een fijne herfstvakantie! 
 
Dunja van Wingerden en Liesbeth Kranenburg 
 



 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Ik ben Liesbeth Kranenburg en zal het komende schooljaar twee dagen per week 
beschikbaar zijn als interim directeur op het IKC Merweplein. Ook vorig jaar heb ik 
Marion gedeeltelijk vervangen tijdens haar ziekte.  
Samen met de adjunct-directeuren en de IB ‘ers zal ik leiding geven aan het team 
van het Merweplein.  
 
Ik heb 30 jaar onderwijservaring waarvan de laatste 12 jaar als directeur in het 
basisonderwijs.  
Ik vind het leuk om samen met de collega’s deze nieuwe uitdaging aan te gaan.  
 
Ik woon met mijn echtgenoot David in Nijkerk. We hebben twee zonen, een schoondochter en een kleindochter 
waar we elke week een dagje oppassen. In m’n vrije tijd lees ik veel en zet ik me in voor Stichting Hello You 
(stichting voor mensen met een verstandelijke beperking) en voor Lionsclub Nijkerk.  
 
Dunja en Petra (de adjunct-directeuren) zijn uw eerste contactpersonen vanuit de directie.  
Ik hoop dat ik u snel weer kan begroeten in de school. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Liesbeth Kranenburg 
 
Extra handen binnen het directieteam 
Fijn dat ik me in deze nieuwsbrief aan u mag voorstellen. Mijn naam is Petra Nijst. Samen met mijn man Raoul 

heb ik drie kinderen, Manouk, Maikel en Meike.  
 
Inmiddels werk ik ruim dertig jaar in het onderwijs. Op dit moment als docent 
geschiedenis op het Fortes Lyceum. Binnen deze school heb ik ruime ervaring 
als lid van de schoolleiding en het zorgteam.  
Vanaf de herfstvakantie tot aan de zomer van 2022 zal ik het directieteam 
met Liesbeth en Dunja komen versterken. Daarvoor zal ik op maandag en 
donderdag de hele dag aanwezig zijn en de dinsdag- en woensdagmiddag. Op 
de samenwerking met alle collega’s, de leerlingen en u als ouder verheug ik 
me. Ik kijk ernaar uit om binnenkort iedereen persoonlijk te mogen 
ontmoeten. 
 

 
Studiedag 
Op vrijdag 15 oktober staat er een studiedag gepland. Alle kinderen zijn deze dag vrij en 
kunnen heerlijk aan de herfstvakantie beginnen. 
 
 
 
 
ALV-vergadering 
De algemene ledenvergadering (ALV) van onze oudervereniging die gepland stond op maandag 11 oktober, is 
verplaatst naar maandag 22 november. 
 
 



 

 

 

Parkeeroverlast  
Helaas merken wij, nu het weer slechter aan het worden is, dat de parkeeroverlast in de wijk en rond de school 
weer toeneemt. Er komen vanuit de wijk klachten binnen over het parkeren van auto’s op plekken die daar niet 

voor zijn bestemd. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties en kunnen mensen 
bijvoorbeeld niet van hun eigen oprit rijden. U snapt dat dit irritatie oplevert.  
Wij willen u vragen toch zoveel mogelijk met de fiets en lopend naar school te 
komen. Komt u toch met de auto, parkeer dan op de parkeerplaats, of alleen op 
plekken die daarvoor bestemd zijn. Op dit moment doen 2 politieagenten in 
opleiding een onderzoek naar de verkeersveiligheid rondom de school. Zij zullen 
de komende tijd regelmatig komen surveilleren en hun bevindingen meenemen. 
Wij hopen en rekenen op uw medewerking aan een veilige omgeving rondom de 
school voor onze kinderen.  
 

Kinderboekenweek  
 
Worden wat je wil 
 
Deze week is de Kinderboekenweek begonnen!  
Alle juffen en meesters waren verkleed in dit thema. Zo 
hadden we een bouwvakker, een schilder, een serveerster en 
een piloot in ons midden.  
We hebben woensdag de burgemeester bereid gevonden om 
de Kinderboekenweek te komen openen; wat was dat een 
feestje! Met de muziek, gedraaid door een echte DJ, was het 
feest wel compleet. 
 
Tijdens de Kinderboekenweek kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later. Er zijn in deze week ook 
wat ouders die komen vertellen over hun beroep. Zo komen er onder andere een scheepswerktuigbouwkundige, 
een apothekersassistente, een hypotheekadviseur en een kinderfysiotherapeut. Dank aan de ouders die zich op 
hebben gegeven, daar gaan we een hoop van leren. 
 
In de Kinderboekenweek gaan we ook een activiteit met onze maatjesklassen doen, fijn dat dat weer kan. 
 
Veel leesplezier! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ECO-Schools 
 

  
De kinderen van het team Eco-Schools en leerlingenraad stellen zich aan u voor. Van links naar rechts: 
Frédérique, Rens, Sam Campos Castro, Sam Lubbers, Roos, Ebby, Noor en Dani.   
 
Frédérique  
Ik ben Frédérique en ik zit in groep 7. Ik zit nu voor het tweede jaar in Eco-Schools en de leerlingenraad.   
Het belangrijkste onderwerp vind ik het plastic afval, omdat het veel schade brengt in de natuur.  
 
Rens  
Ik ben Rens en ik zit in groep 7b. Ik zit nu voor het tweede jaar in de leerlingenraad en Eco-Schools. We gaan dit 
jaar door met het onderwerp pestgedrag en schelden. En dat is ook waarvoor ik me inzet want dat vind ik heel 
belangrijk. Ook vind ik afvalvermindering belangrijk.  
 
Sam Campos Castro  
Ik ben Sam en ik zit in de leerlingenraad en Eco-Schools omdat ik het leuk vond om mee te denken met de ideeën 
van de school.  
 
Sam Lubbers  
Hoi ik ben Sam en ik wil vertegenwoordiger worden van team Eco-Schools omdat ik wil dat er goed voor onze 
aarde wordt gezorgd en omdat ik vind dat ik daarvoor kan zorgen.  
Ik wil ook vertegenwoordiger worden van de leerlingenraad omdat ik het pesten wil stoppen en ik vind dat ik heel 
behulpzaam ben en goed met iedereen om kan gaan.  
 
 
 
 
 



 

 

 

Roos  
Heyy, ik ben Roos.  

Mijn sterrenbeeld is waterman/aquarius ♒. Ik ben 11 jaar oud en ik zit in Eco-Schools omdat ik veel ideetjes had 
voor het schoolplein. En ik was bang voor dit soort dingen dus ik dacht: dit keer ga ik het gewoon doen! Dus ik 
had een PowerPoint gemaakt. En ja hoor, ik werd gekozen!  
En ik zit in leerlingenraad, omdat ik het belangrijk vind dat als er problemen zijn, dat ze snel opgelost worden! En 
ik was laatst bij mijn eerste vergadering, en ik vond het echt heel leuk!  
 
Ebby  
Hoi, ik ben Ebby en ik ben 11 jaar oud!  

Mijn 🌟beeld is 🐟vissen🐟. En ben jarig op 2 maart! Mijn lievelingsdier is een 🐱poes🐱 en een 🐴paard🐴  
Ik zit in leerlingenraad omdat ik veel ideetjes heb en het leuk vind om mee te denken! Ook heb ik er gewoon heel 
veel plezier in!  
Ik zit in Eco-Schools omdat ik het leuk vind om actie te ondernemen in dit onderwerp. En ik heb er ook bij Eco-
Schools veel lol in!  
 
Noor  
Hallo,  
Ik ben Noor. Ik ben 11 jaar en zit in groep 8a.  
Ik zit in de leerlingenraad omdat ik het belangrijk vind dat we niet gaan pesten.  
We zijn ook met het schoolplein bezig bijvoorbeeld: het schoolplein wordt groener!  
We hebben het ook vaak over het plastic. In plaats van plastic willen we graag doppers gebruiken.  
Dani  
Hallo ik ben Dani. Ik ben 11 jaar en ik zit in groep 8a.  
Ik zit in de Eco-Schools omdat ik het belangrijk vind dat er minder plastic is op school.  
 
Verjaardagen t/m 11 november 

Onderstaande kinderen vieren binnenkort hun verjaardag. 
  

datum oktober  datum oktober  datum oktober  datum november 

10 okt. Sophie  18 okt. Kian  26 okt. Yze  2 nov. Kris 

11 okt. Jesse  19 okt. Sofie   Didier  3 nov. Jesse 

12 okt. Ravi  21 okt. Hannah  27 okt. Nivah  5 nov. Melle  

13 okt. Bryan   Britt   Daan  9 nov. Lorenzo 

15 okt. Boaz  22 okt. Sven   Reza   Eef 

 Mette   Thijs  28 okt. Isa   10 nov. Olivier 

16 okt. Elena   Neal  30 okt. Mads   Frédérique 

 Thijs Vlot    Savio  31 okt. Rick  11 nov. Yasmine 

 Amina  24 okt. Safae       

 

 
 


