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MR
Op de oproep voor de vacante positie bij de oudergeleding van onze MR zijn geen
aanmeldingen binnengekomen. Niels Verkooijen, de huidige voorzitter, had zich wel kandidaat
gesteld voor een tweede termijn. Hij blijft dan ook aan als voorzitter.
Namens de leerkrachtengeleding maakt juffrouw Jeanne deel uit van de MR. Na haar afscheid
zal haar plaats worden ingenomen door juffrouw Daniëlle.

Hoera, een meisje!
Over juffrouw Daniëlle gesproken…
Vandaag, 30 juni, om 9 minuten over 11 is zij bevallen van een
prachtige dochter. Lizzie is 3870 gram en moeder en dochter
maken het goed. Van harte gefeliciteerd juffrouw Daniëlle en
Elco!

Vervanging
Juffrouw Daniëlle heeft ouderschapsverlof t/m begin november. Van juffrouw Sanne moeten
we helaas afscheid nemen op het einde van dit schooljaar. Voor de vervanging in groep 1/2b na
de vakantie komt meester Joost van der Sanden. Hij maakt deel uit van de flexpool van de
Borgesiusstichting en mag ook na het zwangerschapsverlof van juffrouw Daniëlle ingezet
worden voor ouderschapsverlof en studieverlof van juffrouw Daniëlle.

Overglijden en kennismaken
Op woensdag 12 juli organiseren we het traditionele overglijden van de leerlingen naar hun
nieuwe leerkracht. Dit jaar gaat dat plaatsvinden op het schoolplein. We starten na de pauze en
alle ouders en verzorgers zijn weer welkom om dit feest bij te wonen. Aansluitend zullen de
kinderen van groep 8 uitgezwaaid worden.
In verband met het afscheidsfeest van juffrouw Jeanne op donderdag verplaatsen we het
kennismaken met de nieuwe leerkrachten naar vrijdag 14 juli. De vakantie start op deze dag
zoals gebruikelijk om 12.00 uur.

Schoolreis Efteling
Een
heel
groot
compliment
naar
de
schoolreiscommissie. We hebben een perfecte
schoolreis achter de rug. Alles was keurig geregeld en
de kinderen, de leerkrachten én de begeleidende
ouders hebben een fantastische dag gehad. Dikke
duim!

Oudercommissie PSZ Hummelbosch
Dit schooljaar zijn we gestart met een Oudercommissie op PSZ Hummelbosch. Vijf ouders
hebben zich aangemeld als lid. De Oudercommissie heeft een klankbordfunctie en zal drie keer
per jaar samenkomen. Op de website staan de contactgegevens van de leden. Hieronder stellen
zij zich voor.
Mijn naam is Lindy Oomen, 30 jaar en getrouwd met Gerard. Wij hebben 2 kinderen, Naomi (3
jaar) en Jurrian (1.5 jaar). Ik ben werkzaam in het basisonderwijs als leerkracht groep 5. Naomi
zit op PSZ Hummelbosch op dinsdag en donderdagochtend. Ik zal zitting nemen in de
oudercommissie van de peuterzaal en zal hierbij de functie als voorzitster op me nemen.
Hoi mijn naam is Priscilla de Rooij 29 jaar en getrouwd met Jordy. Samen hebben wij drie
kinderen Jayden (5), Jenna(3 )en Riley (1). Jenna zit 4 dagdelen op de PSZ op maandagmiddag,
dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend. Zelf ben ik een thuisblijf mama en zorg
ik fulltime voor onze kinderen. Ik zal zitting nemen als penningmeester in de oudercommissie .
Mijn naam is Yvet Meesters-Koevoets, ben mama van twee kindjes Dain (3 jaar) en Jade (11
maanden). Dain zit op maandagmiddag en vrijdagochtend op de peuterspeelzaal. Naast de zorg
voor de kindjes werk ik ook als zelfstandige, ik heb een bedrijfje in bloemen, PLUKK natuurlijk in
bloemen, daarmee verzorg ik bruidsbloemwerk, rouwbloemwerk en workshops. Ik wil me graag
inzetten voor de oudercommissie van de PSZ, om de belangen van de kinderen en de ouders te
vertegenwoordigen.
Mijn naam is Ashley van Kemena, 30 jaar en heb 1 zoontje Djego hij wordt in juli 3 jaar.
Ik woon samen met Djego in Oudenbosch en werk parttime in de horeca.
Djego gaat op maandagmiddag en vrijdag ochtend naar PSZ Hummelbosch.
Ik zal zitting nemen in de oudercommissie van PSZ Hummelbosch.
Hallo, ik ben Bregje Simons woon samen met Freark. We hebben 2 zoons, Tjisse van 3 en Teade
van 1 jaar. Ik werk in het ziekenhuis als teamleidinggevende van het dialysecentrum. Tjisse zit
sinds een jaar op PSZ. Ik vind het belangrijk dat ouders meedenken, daarom heb ik me als lid
aangemeld voor de oudercommissie.

Kleding gevraagd voor ongelukjes
Welke ouders van onderbouw/middenbouw hebben kleding waar de eigen kinderen
uitgegroeid zijn? Wij kunnen die goed gebruiken voor wanneer er een ongelukje gebeurt op
school.

Gitaarleraar Robin Ros, Even voorstellen!
Hallo allemaal, Mijn naam is Robin Ros, ik ben 26 jaar oud en woon in Hoeven. Ik speel nu 11
jaar gitaar, dit heb ik altijd heel intensief en met heel veel plezier gedaan! Dit vond ik zelfs zo
leuk, dat ik nu sinds een jaar of 4 lesgeef. Dit doe ik op verschillende locaties waarbij ik nu in
totaal 40 leerlingen lesgeef. Het lesgeven is dan ook niet meer alleen mijn hobby en passie,
maar ook mijn werk! Mijn studie volg ik op het Koninklijk Conservatorium. Hier leer ik niet
alleen nóg beter gitaarspelen, maar ook de technieken van het lesgeven in de minor Educatie.
Naast mijn studie en werk geef ik ook concerten en doe ik mee aan wedstrijden. Ik vind het
namelijk belangrijk om én veel leservaring en theoretische kennis op te doen maar ook veel
praktijkervaring in het speelveld. Zo houd ik een goed contact met alle facetten van het
gitaarspelen.
Vanaf september ga ik ook bij jou in de buurt lesgeven. Heeft u hier interesse in voor uw zoon
dochter of natuurlijk uzelf? Neem dan snel contact op voor een !!!GRATIS proefles!!! Ik geef les
aan jong en oud, van totale beginners tot gevorderden.
Tot snel! Gitaarleraar Robin Ros

