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De nieuwe leerkrachten die vanaf volgend schooljaar op de Touwladder 

te vinden zijn, willen zich graag even aan u voorstellen: 

 

Hoi allemaal,  

 

Ik stel mij graag aan jullie voor. Mijn naam is Femke 

van der Velden, ik ben 30 jaar en woon met mijn vriend, 

twee cavia's en gekko in Waalwijk. In mijn vrije tijd 

voetbal ik graag en doe ik, als het even kan, gezellige 

dingen met vrienden. Tot nu toe heb ik vooral in de 

gemeente Waalwijk gewerkt als gymdocent en ik ben 

sinds dit schooljaar omgeschoold naar groepsleerkracht. 

Ik vind het fijn als iedereen zich goed voelt in de groep 

en ik ga er dan ook voor om het een onvergetelijk jaar 

van te maken. Ik heb enorm veel zin om te gaan 

werken op de Touwladder! 

 

 

Hallo kinderen en ouders van De Touwladder, 

 

In dit stukje stel ik me even voor. Ik ben Sandra 

Harmeling en ik vind het heel fijn dat ik komend 

schooljaar op De Touwladder kom werken. Elke 

week zal ik er zijn op donderdag en om de week 

op woensdag. Samen met juf Yvonne ga ik de 

kleuters van groep 1/2a lesgeven. Al heel wat 

jaren werk ik in het onderwijs, al bijna 30 jaar, 

waarvan het grootste deel als juf in groep 1/2. 

Het is mooi om kleuters te begeleiden in hun 

ontwikkeling. Zij zijn spontaan, fantasievol, nieuwsgierig en vaak heel 

enthousiast! Er valt dan ook elke schooldag veel te beleven, te leren en 

samen te genieten.  

Samen met mijn man Maarten, mijn dochter Jara van 22 en zoon Joost 

van 20 woon ik in Made. Ik houd van lezen, wandelen, fietsen en 

zwemmen. Het leukste om in mijn vrije tijd te doen, is het maken van 

gezellige uitstapjes. Na de zomervakantie hoop ik u te begroeten op 

school. Tot ziens op De Touwladder! 

 

 

Dag allemaal, 

 

Ik ben Roberto van de Klundert. Ik ben 59 jaar en 

woon al 33 jaar in Oisterwijk. Ik ben getrouwd met 

Karin en we hebben samen drie kinderen, Marlou van 

28, Luuk van 26 en Joyce van 24 jaar.  

Ik heb veel zin om te gaan werken op de Touwladder. 

Voor mij een mooie nieuwe uitdaging om de kinderen 

te begeleiden en in een nieuw team te mogen 

samenwerken. Ik heb lange tijd in het speciaal 

basisonderwijs gewerkt. Daarna heb ik op veel verschillende scholen 

ingevallen. En nu is het fijn om een start maken in groep 6/7 en samen  

 
 

 
 

 

1 + 2 juli: 

Kamp groep 8 ST 

 

9 juli: 

2e rapport 

 

12 juli: 

Schoolfotograaf ST 

 

12 t/m 15 juli: 

Facultatieve 

oudergesprekken 

 

21 juli: 

Laatste Schooldagfeest 

 

21 + 22 juli: 

Eindmusical groep 8 

 

23 juli: 

Leerlingen groep 8 vrij 

 

23 juli: 

11.45 uur start 

zomervakantie 

 

6 september: 

Start schooljaar  
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te mogen werken met juffrouw Helma. 

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te wandelen met mijn hond en veel te fietsen. Binnenkort komt 

er ook een pup Labrador bij. Daarnaast vind ik het leuk om mensen met sportblessures te 

behandelen en massages te geven. Ik heb lang getennist en Taichi gedaan (een Chinese 

verdedigingssport). Voetbal vind ik ook leuk. Daarnaast lees ik veel. Autorijden vind ik ook 

ontspannend met goede muziek. 

Ik ben zeer benieuwd wat het komend schooljaar gaat brengen. De kinderen kennen me al een 

beetje van het invallen in de groep. In ieder geval ik heb er veel zin. 

 

 

 
Volgende week staat de volgende gedragsverwachting centraal:  

“Ik ben bereid iemand te helpen”. 

 

Een gedragsverwachting waar u thuis ook heel goed mee uit de voeten kunt. U kunt uw kind leren 

dat het binnen uw gezin heel gebruikelijk is om elkaar te helpen. Niet alleen als iemand je om hulp 

vraagt maar ook gewoon uit jezelf omdat het fijn voelt om voor elkaar klaar te staan.  

 

Natuurlijk kunt u een eerste begin maken met deze verwachting door uw kind een terugkerend 

taakje te geven. Hierbij valt te denken aan hulp bij het tafeldekken, uitruimen van de boodschappen 

of werken in de tuin. En vergeet niet om uw kind extra te bedanken of complimenteren voor de hulp 

want dat zorgt ervoor dat uw kind ook voelt dat de hulp gewaardeerd wordt. 

 

 

 
 

Wij vinden het fijn dat de overlast in verband met de herinrichting van de Hei-akker vanaf volgende 

week langzaamaan wat minder gaat worden. De Touwladder is weer bereikbaar vanaf de Marktstraat 

en de Leemkuilen.  

 

Omdat het kruispunt Keelakker/Heiakker/Berkakker nu helemaal klaar is en ook de stoep voor de 

school weer belopen kan worden, willen wij de ouders van de kleuters vragen om weer via de 

kleuterpoort het schoolplein op te komen. 

 

Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 mogen met ingang van volgende week gebruik maken van de 

poort aan het Hennie Meijerplein (voorzijde) en de poort aan de Berkakker (achterzijde).  

 

 

 
Met ingang van volgende week zijn ook de maatregelen voor het basisonderwijs versoepeld. 

Hierdoor wordt het langzaamaan weer mogelijk om leuke activiteiten uit te kunnen voeren. De 

geldende regels zijn: We houden 1,5m afstand van elkaar, bij gezondheidsklachten blijf thuis en laat 

je testen, laat leerlingen handen wassen bij binnenkomst en terughoudend met hulpouders in de 

school (buiten mogen al wel hulpouders ingezet worden).  

 

Musical, LAS en kamp zijn toegestaan mits afstand gewaarborgd kan worden. Wij gaan hier dus 

zeker een passende invulling aan geven. 

 

 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u ook de onderwijskundige nieuwsbrief. U kunt daarin lezen 

waar wij als team aan gewerkt hebben in het afgelopen schooljaar. Ook nemen wij u mee in de 

analyse van de opbrengsten van ons onderwijs aan de hand van de uitslagen van de Entree- en 

Eindtoetsen.  
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