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Directeur 
Voor de zomervakantie heeft Joke van Klaveren aangekondigd dit schooljaar geen directeur 
meer te zijn op De Rijnschans in verband met het volgen van een studie.  
Het is echter nog niet gelukt om een geschikte vervanger voor haar te vinden. In overleg met 
Morgenwijzer is de beslissing genomen dat Joke op De Rijnschans directeur blijft totdat er 
een nieuwe directeur benoemd is. Joke zal 1 dag in de week ondersteund worden door 
Denise Klapwijk. Denise is directeur van De Hobbitburcht. Op de woensdag is zij op De 
Rijnschans aanwezig.  
 
Zorgtaken 
Op De Rijnschans gaan we dit schooljaar als pilot  op een andere manier de zorgtaken 
invullen. Voorheen lagen deze taken bij één persoon. Op De Rijnschans gaan we deze taken 
verdelen. De coördinerende rol neemt Renée Engelsman op zich . Op de maandag zal zij aan 
deze taken werken en zal zij ook regelmatig een klas overnemen als een leerkracht aan 
zorgtaken werkt.  
We zullen vaak om de tafel zitten om deze manier van werken vorm te geven en dit zal ook 
met de MR geëvalueerd worden. 
 
Kinderboekenweek 
We zijn inmiddels gestart met de Kinderboekenweek. Het thema vriendschap wordt in alle 
groepen actief ingezet. 
Dit jaar hebben we weer een boekenmarkt. Vrijdag 5 oktober om 12.30 uur en maandag 8 
oktober om 09.00 uur bent u van harte welkom in de bibliotheek. Let op: er kan alleen 
gepind worden! 

 
Vrijdag 19 oktober sluiten we het thema af met een kijkochtend. Van 11.45 uur tot 12.30 uur 
bent u welkom om het werk van de kinderen te bekijken. De kinderen mogen wel pas om 
12.30 uur mee naar huis. 

 
 
 



 
 

Bibliotheek 
Onze bibliotheek wordt steeds professioneler. Onder begeleiding van een aantal ouders 
kunnen de kinderen boeken lenen om in de klas te lezen. 
Er is nu zelfs een bibliotheek nieuwsbrief. Deze is als bijlage toegevoegd. 
 
Ameland 
Groep 7/8 is in de laatste week van september op kamp geweest naar Ameland! Hier 
hebben zij genoten van het eiland, het weer en alle activiteiten. Het was een geslaagde 
week! 
 

 
 
 
Stagiaires 
We hebben weer van verschillende stagiaires op school rondlopen. 
In groep 1/2 loopt Jasmine stage. Zij is er elke dinsdag en komt van de academische pabo in 
Leiden. 
In groep 3/4 loopt Isabel stage. Isabel zit op school in Leiden, zij volgt de pabo en is nu 
derdejaars studente. Zij is er op maandag en dinsdag. 
In groep 5/6 loopt Sharon stage. Ook Sharon volgt de pabo in Leiden en is derdejaars 
studente. Zij is er ook op maandag en dinsdag. 
Deze studenten zullen ook een keer een stageweek hebben, dan zijn zij de hele week op 
school aanwezig. 
 
Studiedag en vakantie 
Woensdag 10 oktober is het studiedag en zijn alle kinderen vrij. 
Maandag 22 oktober t/m 26 oktober is het herfstvakantie. 
 

 

 

 


