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Nieuws vanuit het bestuur 

EHBO-cursus 

Zaterdag 17 september hebben we als team en bestuur weer een EHBO-cursus gevolgd. 

We doen dit minimaal eens in de drie jaar zodat we goed weten hoe te handelen bij 

ongelukken. Gelukkig is een pleister of een knuffel meestal voldoende, maar we zijn ook 

weer goed voorbereid op ernstige situaties. De training is een verkorte versie van de Ierse 

‘AED/CPR & First Aid for Schools’. Cursusleider Carolyn heeft ons goed getraind. Ook is de 

EHBO-koffer van De Madelief helemaal up-to-date. We vragen het altijd bij inschrijving, 

maar mochten er bijzonderheden zijn die we als team moeten weten om tijdens schooltijd 

goed voor uw kind(eren) te kunnen zorgen, dan horen we dit graag! 

   

 

 
Beste ouders en belangstellenden, 

Inmiddels zitten er alweer 6 lesweken op van het schooljaar 
2022-2023 en zitten we weer lekker in het ritme. 

In deze 1e nieuwsbrief blikken we terug op de afsluiting van 
het afgelopen schooljaar. Zo hebben we een 

inspectiebezoek gehad, het voorgezet onderwijs officieel 
geopend en een slotfeest gehouden. Verder kijken we 

vooruit naar het huidige schooljaar. 

Veel leesplezier! 
 

Belangrijke data: 

15-10-2022 
Cultuurdag Gi-Ga-Groen 

29-10-2022 
Herfstvakantie 

03-12-2022 
Sinterklaasviering 

24-12-2022 

Kerstvakantie 

31-12-2022 
Kerstvakantie 
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Terugblik inspectiebezoek juni 2022 

Op 11 juni heeft de onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan onze school. De inspecteur 

heeft die dag een goede indruk gekregen van De Madelief, de leerlingen, ouders, 

verschillende klassen en uiteraard met het team van juffen, assistenten en bestuurders. 

Iedereen had zich heel goed voorbereid en had het team van leerkrachten ervoor gezorgd 

dat al het lesmateriaal, de planningen en resultaten goed inzichtelijk waren. Verder hebben 

we ons nieuwe schoolplan voor kunnen leggen en na alle gesprekken en bezoeken aan de 

klassen kregen we als reactie van de inspecteur: “Complimenten voor een super 

georganiseerde school met een onderwijsaanbod dat staat als een huis. Daarnaast heb ik 

een hele prettige sfeer ervaren”. Daar waren we erg blij mee natuurlijk! 

Het volledige rapport met daarin de bevindingen en aanbevelingen is binnenkort 

beschikbaar op de website van de Inspectie onderwijs. Zodra dit erop staat, zullen we u 

hierover informeren. Mocht u voor die tijd meer willen weten, neem dan even contact op 

met Frederique - frederique@demadelief.org. 

Updates vanuit de school 

Dit schooljaar werken we maar liefst met 5 (combinatie-)groepen.  
Juf Gettje geeft les in groep 1-2 
Juf Nicole geeft les in groep 3 
Juf Isabel geeft les in groep 4 
Juf Manuela geeft les in groep 5-6 
Juf Bertine geeft les in groep 7-8 
Juf Celina assisteert daar waar nodig. 
 

Ondertussen heeft u vast al kennis gemaakt met onze nieuwe leerkrachten: Gettje en 
Manuela. Zij gaan vol frisse moed de uitdaging van het lesgeven aan. Zij worden daarin 
volledig begeleid door juf Bertine en juf Nicole. 
 
Welkom Gettje en Manuela! 
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Voortgangsgesprekken 

We zijn een paar weken onderweg en graag willen we u binnenkort uitnodigen voor een 

voortgangsgesprek over uw zoon/dochter. Via de leerkracht krijgt u hier een uitnodiging 

voor. In de maand november zullen deze gesprekken plaatsvinden. Ook in VO-1 worden 

voortgangsgesprekken georganiseerd, daar mag ook de leerling zelf bij aanschuiven. 

Slotfeest 

Op 18 juni was het na een aantal jaar afwezigheid weer mogelijk om een feest te houden 

op De Madelief. Hierbij konden we eindelijk nog even stil staan bij het vijfjarig jubileum 

van de Madelief, ook al zijn we inmiddels 7 jaar jong. Met dank aan de feestcommissie is er 

gezorgd voor een geweldige middag. Met de giant slide, het voetbaldoel, de spelletjes, het 

schminken en de kleedjesmarkt heeft iedereen zich super vermaakt. De heerlijke bake 

sale, hotdogs en drankjes smaakten fantastisch. Dankzij gulle gaven van een aantal 

mensen en bedrijven konden er mooie prijzen gewonnen worden tijdens de loterij.   

Nogmaals dank aan alle vrijwilligers voor het mogelijk maken van deze dag! 

Er is een bedrag van €162,80 gedoneerd aan de Irish Red Cross’ Ukraine Appeal. 

                                           

 

Nieuwe leerlingen en schoolverlaters 

Dit schooljaar zien we heel veel nieuwe leerlingen en we zijn ontzettend blij met al deze 

leuke toppers erbij. Heel veel succes en natuurlijk veel plezier op De Madelief. Ook van 

harte welkom aan alle nieuwe ouders! 

Groep 1: Oscar. Luca, Liv 

Groep 2: Sweder, Christina 

Groep 4: Fenna, Aniela, Eliza 

Groep 5: Emma, Tim 

Groep 6: Julius 
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Groep 7: Lily, Balthazar 

VO 1:     Olivier, Finn, Karel, Roza en Sam 

We hebben in juni afscheid genomen van twee leerlingen. Lara is voor een jaar naar 

Spanje vertrokken en Matilda is naar Nederland verhuisd.   

Op zoek naar: een nieuw lid voor de Kascommissie 

Het bestuur is op zoek naar iemand die aan wil schuiven bij onze kascommissie, liefst met 

een boekhoudkundige achtergrond of enig verstand van (jaar)cijfers. Elk jaar wordt de 

jaarrekening van de school opgemaakt door onze penningmeester Richard. Deze cijfers 

worden besproken samen met de 2 leden van de kascommissie, één van de leden maakt 

hier een verslag van (het concept ligt er al). De functie is voor 2 jaar, dan wordt het stokje 

weer aan het volgende kascommissielid doorgegeven. 

Wie o wie meldt zich aan? Dit kan bij de penningmeester: richard@demadelief.org. 

Bibliotheek 

De school is op zoek naar 2 ouders die 1 à 2 keer per jaar de biebboeken willen 

inventariseren. Dit houdt in dat je samen door de boeken gaat en controleert of dit klopt 

met de lijst van boeken die aanwezig zouden moeten zijn.    

Voortgezet onderwijs – vliegende start! 

Op zaterdag 27 augustus is ook onze afdeling VO van start gegaan. We hebben dit eerste 

schooljaar een leuke groep met 7 leerlingen die één keer per drie weken op  

St. Conleth’s les hebben en de andere twee weken online. Bertine knipte tijdens het 

slotfeest op 18 juni samen met Yaron Oppenheimer, afgevaardigde van de Nederlandse 

ambassade – èn Madeliefouder – de VO-slinger door als opening van deze afdeling. Bertine 

is nu naast leerkracht PO ook leerkracht voor het VO. Daarnaast is Nicole schoolleider voor 

het VO. 

De leerlingen krijgen les uit de methode Nieuw Nederlands, vinden wekelijks hun huiswerk 

in de digitale leeromgeving en kunnen voor leesvaardigheid behalve uit de online bieb ook 

boeken lezen uit een nieuwe reeks boeken die zijn aangeschaft voor het VO.  

Veel succes juf Bertine en veel plezier leerlingen van VO 1! 

  

mailto:richard@demadelief.org
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In de volgende nieuwsbrief: 

Nieuwsbrief nummer 2 verschijnt halverwege januari. Daarin doen we verslag van onder 

andere de Kinderboekenweek met het thema Gi-Ga-Groen en het Sinterklaasfeest met als 

thema ‘Sint en de groene Piet’. Ook delen we dan de kalender van het tweede gedeelte van 

het schooljaar want ook in 2023 staan er weer genoeg leuke activiteiten op de planning. 


