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Belangrijke data:
20 februari
22 februari
8 maart
10 april

Meester en Juffen dag
OPEN PODIUM 08.45 uur: ouders zijn altijd welkom
Hoofdluiscontrole
Schoolfotograaf

Mogen wij ons even voorstellen………….
Vanaf 1 februari zijn Anja Luitjes en ik, Linda de Wagt, de directeuren voor de beide locaties. Anja
is voor de Zandberg het aanspreekpunt en ik voor de Lange Voren, we werken op beide locaties
waar nodig. We stellen ons graag even aan u voor.
Vandaag ben ik gestart op de Lange Voren/Zandberg en ik hoop u vaak
tegen te komen. Ik werk al ruim 15 jaar voor STEV als schoolleider, en
heb gewerkt op verschillende STEV scholen. Ik ben een echt
onderwijsmens en heb verschillende functies gedaan, leerkracht, intern
begeleider in het basis- en speciaal onderwijs, en nu al 15 jaar
schoolleider. Naast fulltime werken geniet ik van heerlijk zingen in een
popkoor, sportend drummen, eten en op stap met familie en
vrienden. Mijn collega’s vinden mij enthousiast en dynamisch, een
mensen - mens met oog voor leerling, medewerkers en
ouder/verzorger. Samen met de teams voortzetten wat er in ontwikkeling is, ik heb er zin in. Als ik
op school ben, bent u van harte welkom voor een kennismaking, kom eens langs. Vandaag ben
ik in alle groepen geweest en ik hoop voor de voorjaarsvakantie alle namen van de kinderen te
kennen, een uitdaging! Tot ziens op school.
Mijn naam is Anja Luitjes, ik ben op 1 februari ik gestart als directeur op de Zandbergschool/Lange
Voren. Ik ben sinds 2006 met veel plezier werkzaam voor STEV. Ik ben gestart op de PWA| in
Soest en daarbij ben ik ook verantwoordelijk geworden voor de tweede locatie, de Startbaan in
Soesterberg, die onder hetzelfde brinnummer valt. Dit is een vergelijkbare situatie met de
Zandbergschool en de locatie de Lange Voren. Sinds 2016 werk ik samen met Linda de Wagt,
Startbaan, en hebben wij goede afspraken over de verdeling van de
taken over de twee scholen. Zoals u heeft kunnen lezen in de brief van
onze bestuurder van voor de kerstvakantie, ben ik uw aanspreekpunt
voor locatie Zandbergschool en Linda de Wagt voor locatie Lange
Voren. Het wordt voor iedereen even wennen, omdat wij parttime op de
locaties aanwezig zullen zijn. Ik vind het fijn om iedereen persoonlijk de
hand te schudden en zal ‘s morgens op de dagen dat ik er ben, zoveel
mogelijk bij de deur te staan of op het plein te vinden zijn. Mijn collega’s
omschrijven mij als behulpzaam en betrokken. Ik hoop de kinderen en
het team goed te ondersteunen bij alle vaardigheden, plannen en leerdoelen. Samen met u gaan
we verder bouwen aan toekomstgericht onderwijs op onze scholen.
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Nationale voorleesdagen 23 januari tot 3 februari 2019

).
In de onderbouw kwamen twee opa’s en oma’s enthousiast voorlezen.
Dit prachtige boek is voorgelezen door twee leerlingen uit de bovenbouw bij de peuters van
de Bereboot.

Dag meester Joep! geschreven door Ferra-Mari en Luc.
Op donderdag 31 januari hebben wij helaas afscheid moeten nemen van meester joep. Dit
hebben we gedaan door een spetterend open podium. Waar de kinderen van de lange voren
allemaal toffe acts hebben gedaan. En zelfs als slot een lied gezongen met de hele school.
Hopelijk hebben jullie er allemaal net zo van genoten als meester Joep. Na afloop was er ruimte
voor nog een laatste hand/knuffel. Kortom het was een gezellige middag.

Uw kind heeft waterpokken…….wel/niet naar school? (bron RIVM)
In de middenbouw is waterpokken gesignaleerd en wat betekent dat voor naar school gaan?
Voelt uw kind zich goed? dan kan zij/hij gewoon naar school.
Waterpokken is al besmettelijk voordat iemand klachten krijgt. Thuisblijven helpt niet om te
voorkomen dat anderen ziek worden.
Heeft uw kind waterpokken? Vertel het dan aan de leerkracht. Zij kunnen in overleg met
de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst andere ouders/verzorgers informeren. Ouders kunnen
dan letten op de klachten van waterpokken bij hun kind.
Kinderen met waterpokken kunnen beter niet zwemmen tot de blaasjes goed ingedroogd zijn. Het
warme zwemwater kan de jeuk erger maken. Ook kunnen de wondjes van de waterpokken na
zwemmen gaan ontsteken.

Belangrijke data voor de bovenbouw:
Dinsdag 5 februari
Maandag 11 februari
Woensdag 13 februari

Theatervoorstelling Geldwijs bovenbouw (fiets mee!)
Junior Fontanus
Workshopmiddag Meerwaarde

Vakantierooster 2018-2019
Voorjaarsvakantie 25-2-2019 t/m 1-3-2019
Goede vrijdag en
2e Paasdag
19-4-2019 en 22-4-2019
Meivakantie
23-4-2019 t/m 3-5-2019
Hemelvaart
30-5-2019 en 31-5-2019
Studiedag
05-06-2019 Geen school voor alle kinderen.
Pinkstervakantie
10-6-2019
Zomervakantie
22-7-2019 t/m 30-8-2019
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Nieuws van onze bestuurder van STEV

Geachte ouder/verzorger,
Met veel plezier presenteer ik u de hernieuwde koers van Stichting Eem-vallei Educatief oftewel
STEV. Onze stichting van 15 basisscholen in de omgeving van Amersfoort maakt zich sterk voor
kwalitatief, openbaar onderwijs waarbij elk kind de ruimte en begeleiding krijgt om te leren wie ze
kunnen zijn. Een missie die we met ambitie, trots en lef uitvoeren en waarvoor we regelmatig
herijken waar we staan en hoe het beter kan. Het afgelopen jaar is hiervoor een
aantal nieuwe stappen gezet die ik graag met u deel.
Eén van de ‘nieuwigheden’ ben ik zelf, daarom stel ik me hierbij nog even kort voor. Mijn naam
is Karen Peters en sinds medio 2018 werk ik als bestuurder bij de stichting. In afgelopen maanden
heb ik samen met mijn collega´s en externe stakeholders hard gewerkt aan de aangescherpte
gezamenlijke koers voor de aangesloten scholen en aan het bundelen van de krachten, het
garanderen van diversiteit en het duidelijk profileren van onze meerwaarde.
Onze nieuwe missie en visie, onze doelen en waarden en de vier beleidslijnen waarin we dit alles
tot uitvoering brengen zijn gebundeld in het Ambitieboek 2019-2023. Speciaal voor betrokkenen
en belangstellenden hebben we hier een samenvatting van gemaakt en bij dit bericht gevoegd. Of u
nu ouder, ketenpartner, vertegenwoordiger van de gemeente of van het lokale bedrijfsleven bent;
iedereen in de omgeving van onze kinderen en onze scholen levert een bijdrage aan ons streven
naar goed openbaar onderwijs.
Een nog beknoptere versie van waar we voor staan, hoort en ziet u terug in de korte film die we
gemaakt hebben. Waarin ook de kinderen voor wie we het doen en de omgeving waarin we dat
doen zichtbaar zijn. De link met de film vindt u hier.
En het kan nog korter. Onze gezamenlijke pay-off ‘leer wie jij kunt zijn’ staat centraal in de meest
visuele vertaling van onze koersaanscherping: een stichting brede huisstijl die alle individueel
herkenbare scholen zichtbaar met de stichting en met elkaar verbindt. Hiermee laten we zien dat
STEV niet alleen een samenwerkingsorgaan achter de schermen is, maar ook een keurmerk voor
kwalitatief, divers en openbaar onderwijs in de regio. Deze huisstijl rollen we komend jaar
gefaseerd uit zodat we zo min mogelijk extra kosten maken. Een doorkijkje naar de nieuwe logo’s
van de scholen vindt u in het Ambitieboek.
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Lang of korter of kortst, de boodschap is steeds dezelfde: STEV-onderwijs gaat uit van de kracht
van de maatschappelijke realiteit, waarbij we de diversiteit van onze leerlingen en hun ouders
omarmen. Door zowel de verschillen als de overeenkomsten tussen mensen en culturen te
erkennen en te benutten, creëren we een rijke leeromgeving, waar onze leerlingen van en met
elkaar in een mini-maatschappij leren en samenleven.
We hopen dat u alles met belangstelling zult lezen en bekijken. En dat u uw vragen, opmerkingen
en suggesties met ons wilt delen via info@STEV.nl
Met vriendelijke groet, mede namens mijn collega’s,
dr. Karen Peters
Voorzitter College van Bestuur
In de bijlage vindt u het ambitieboek.
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