
 
 

  

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2022/2023. In de 

nieuwsbrief, die we vijf keer per jaar zullen mailen, leest u informatie omtrent 

organisatorische zaken van de school en soms ook andere zaken die voor u als 

ouder interessant zijn om te weten. Wij hopen u hiermee van dienst te zijn en 

gaan uit van een succesvol en plezierig schooljaar met alle betrokkenen! 

Namens het team van MBS, 

Mevr. Dianne van den Berg 
Vestigingsdirecteur. 

 
 
We verwelkomen bij ons op school een aantal nieuwe collega’s: 
Dorothy  
Westercappel Nederlands ma, wo 

Stacey Tielemans Biologie, verzorging, ICT ma, wo 

Hein Vredenberg Tekenen, beeldende vorming, GD&P wo, do, vrij 

Kiara Warmenhoven Engels di, wo 

Olaf de Groot GD&P ma, di, wo, vrij 

Paulus Couperus Wiskunde ma, di, do, vrij 

Talitha Alders Godsdienst, beeldende vorming ma, do 

Natasja van Doorn Wiskunde di, do, wo o, vrij o 

Edien Rommens Wiskunde, Rekenen ma, di, do, vrij 

Jesse Woggelum Aardrijkskunde wo, do 

Marije Allemekinders Muziek wo 

Elvan Yilmaz Engels di, wo 

Sedef Koç Biologie ma, vrij 

Gerda van der helm Wiskunde ma, di, wo, vrij 

Frank Huyskes GD&P di, wo, do,vrij 

We zijn blij dat zij ons team komen versterken!  
 
 



 
Voor de lessen economie zoeken wij nog een docent, tot die tijd hebben we de 
lessen onder andere collega’s verdeeld. We hopen dat er snel een geschikte 
kandidaat reageert op de vacature. 
 

 
 
Sport en cultuurdeelname voor iedereen! 

Beste ouders, verzorgers leerlingen leerjaar 1,2,3 en 4. 

De scholen zijn weer begonnen en ook zijn de vele sport en cultuur 

verengingen ook weer met een nieuw seizoen van start gegaan. Wij als 

gymdocenten van de MBS zijn groot voorstander van sport en/of 

cultuurdeelname door onze leerlingen in de regio. Helaas is het niet voor elk 

gezin mogelijk dit te bekostigen. Het jeugdfonds kan hier uitkomt bieden. Het 

fond bekostigt deelname (contributie) en kan tevens voorzien in materiaal of 

kleding. Hier zijn uiteraard voorwaarde aan verbonden welke getoetst worden 

door het fonds. Wilt u meer weten of de mogelijkheden bekijken 

zie: https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/ 

 

Voor ouders | Jeugdfonds 

Sport & Cultuur 

Te weinig geld voor een sportclub of 

creatieve les? Wil je kind graag op voetbal 

, muziekles , dansles , kickboksen , turnen 

of judo, maar is er thuis te weinig geld? 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Wij 

betalen voor kinderen en jongeren de 

contributie of het lesgeld en eventueel de 

spullen zoals sportkleding, dansschoenen 

of de huur van een instrument. 

jeugdfondssportencultuur.nl 

 

Wilt u zich aanmelden, dan kan dit via de intermediair: dhr. Alblas 

oalblas@melanchthon.nl  
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In onderstaande overzicht ziet u de geplande activiteiten voor september. U 
kunt onze jaarkalender en andere informatie altijd terugvinden via onze 
website: www.melanchthon.nl/mbs   
 
14 september: schoolfotograaf 
15 september 18.45 uur: kennismakingsavond voor de ouders van klas 1 
15 september 19.30 uur: kennismakingsavond voor de ouders van klas 2 
21 t/m 23 september: wendagen klas 1 
29 september: excursie klas 2 
 

 
Beste Ouders, 

Een groot deel van jullie heeft ruim op tijd de gymkleding besteld, veel dank 

hiervoor! 

Mocht uw kind nog niet in het bezit zijn van gymkleding is er geen nood. 

Allereerst excuses voor het ongemak, normaal gesproken verloopt dit een stuk 

soepeler.  

De leveringsproblemen zijn te wijten aan Hummel zelf, die levert simpelweg 

niet op tijd aan Wijtman sport. 

Als er voor uw kind geen Hummel shirt beschikbaar is, krijgt u kosteloos een 

vervangend shirt van Wijtman sport geleverd. 

Wanneer de Hummel shirts weer voorradig zijn, zullen zij bedrukt en 

uitgeleverd worden.  

Zolang uw kind (neutrale) sportkleding draagt (liever geen voetbaltenues) 

tijdens de gymles tot de schoolkleding geleverd is, komt het helemaal goed.  

Wij van de gymsectie hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Mocht u vragen hebben kunt bellen naar Wijtman sport te Berkel 010 303 2997 

of mailen naar jdrijk@melanchthon.nl 
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