Nieuwsbrief van basisschool "Kwintijn"
7 september 2021

Nieuws vanuit school
Beste ouder(s), verzorger(s),
Het nieuwe schooljaar is weer
bgonnen.
Het is fijn om alle kinderen weer te
zien en om weer met elkaar van
start te gaan.
Het team is behoorlijk veranderd,
dus het is goed om ons even voor te
stellen.
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Even voorstellen
Ik ben Clarina Streuer en vanaf 16
augusutus interim directeur op
Kwintijn. Toen ik voor de vakantie
al even kwam kennismaken met het
team, was ik onder de indruk van
het mooie, kleurige en lichte
gebouw. Het is echt een feestje om
hier te mogen werken. Zelf ben ik al
30 jaar in het onderwijs werkzaam,
waarvan 15 jaar als directeur.
Waarin ik nog 7 jaar als meerschools
directeur heb gewerkt. Binnen deze
7 jaar heb ik een topsportschool
opgericht voor kinderen die zeer
getalenteerd zijn binnen hun sport
en op deze school hun talent kunnen
combineren met onderwijs. Dit was
een erg mooie ervaring. Deze school
heb ik opgezet in Zwolle, tevens de
plaats waar ik woon.
Naast mijn baan als directeur, ben
ik nog actief bij een grote
voetvalvereniging. Hier ben ik
voorzitter van een stichting die zich
inzet om kwetsbare kinderen,
jongeren en ook eenzame ouderen
weer te laten bewegen op het
sportpark van deze
voetbalvereniging. In mijn vrije tijd
sport ik graag waaronder hardlopen,
wielrennen en skiën. Wandelen met

de hond vind ik ook een fijne
tijdsbesteding. Als samengesteld
gezin hebben we 5 kinderen.
Waarvan de 2 oudsten al uit huis
zijn.
Mijn eerste werkdagen heb ik als
heel positief ervaren.
Ik heb er veel zin in om samen
met het team en u als ouder,
verzorger de school tot
ontwikkeling te brengen, zodat de
kinderen zich zo optimaal
mogelijk kunnen ontwikkelen. En
het fijn hebben op school.
Ik werk 2 dagen in de week voor
Kwintijn. Dit is in ieder geval tot
aan de herfstvakantie zo
geregeld. Dit komt mede door
mijn andere baan als interim
directeur in Apeldoorn.
Helaas heb ik u nog niet echt
kunnen begroeten, mede door de
corona richtlijnen.
Ik hoop de aankomende periode
menig ouder even te zien en/of
te spreken.
Mocht u sowieso vragen hebben of
wilt u iets kwijt, mail gerust:
c.streuer@de-mare.org
Wanneer ik afwezig ben, kunt u
zich wenden tot meester Koen
Kroeze. Hij is het aanspreekpunt
bij afwezigheid van directie.
Voor nu wens ik u, samen met uw
kind(eren) een heel fijn
schooljaar toe.
Clarina Streuer
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Even voorstellen
Beste ouders,
Met heel veel plezier ben ik begin
dit schooljaar gestart met lesgeven
aan groep 7-8 van Kwintijn. Na 12
jaar gewerkt te hebben op de
A.Bosschool in Wesepe en daarvoor
13 jaar op Arkelstein in Deventer
had ik heel veel zin in een nieuwe
uitdaging. Een goede keuze, want ik
heb het enorm naar mijn zin en
geniet van het werken met de
kinderen, het gemotiveerde team,
het werken met Jeelo en het
prachtige gebouw.

Met plezier maak ik daarvoor tot aan
kerst vier dagen in de week, en
daarna van maandag tot vrijdag het
ritje van Deventer naar Raalte. Daar
woon ik met mijn partner en mijn
18-jarige dochter, in de prachtige
oude binnenstad. Mijn oudste
dochter van 22 woont en studeert in
Utrecht.
Ik hoop binnen niet al te lange tijd
jullie persoonlijk te ontmoeten in
onze mooie school.
Imre Boersma

Beste ouders en leerlingen van
Kwintijn,
Mijn naam is Francis van der Beek.
Ik ben 36 jaar en woon in Heeten.
Sinds dit schooljaar ben ik op
maandag, dinsdag en woensdag om
de week de nieuwe leerkracht van
groep 1-2 en op vrijdag van groep 34 op Kwintijn. Twee jaar geleden
ben ik, naast mijn baan als
hypotheekadviseur bij een bank,
begonnen aan de 2-jarige deeltijd
pabo aan het Saxion in Deventer.
Afgelopen zomer heb ik deze met
goed gevolg afgerond. Tijdens de
opleiding heb ik stage gelopen op
diverse scholen binnen De Mare en
ben heel blij met mijn aanstelling
binnen dit prachtige bestuur en op
deze mooie school. Afgelopen weken
heb ik kennis gemaakt met mijn
collega’s, leerlingen en ouders. Ik
geniet enorm van het enthousiasme
en de leergierigheid van de
leerlingen en voel me enorm
welkom! In mijn vrije tijd vind ik het
heerlijk om baantjes te zwemmen in

het zwembad. Daarnaast ben ik in
de zomer graag buiten om te fietsen
op mijn racefiets of MTB. In de
winter schaats ik vele rondjes op de
schaatsbaan in Deventer. Ik vind het
leuk om nieuwe recepten te koken,
maar ga ook graag uiteten. Verder
breng ik graag tijd door met familie
en vrienden. Voor corona ging ik
graag naar festivals en op reis,
hopelijk zijn we gauw weer in de
gelegenheid om dat te mogen doen.
Groet,
Juf Francis
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Hallo allemaal,
Mijn naam is Marije Röthengatter en
met ingang van dit schooljaar mag ik
het team op Kwintijn komen
versterken. Daar heb ik veel zin in!
Ik ben IB-er wat betekent dat ik
verantwoordelijk ben voor al het
reilen en zeilen rondom zorg. De
leukste taak om te mogen doen.
Naast IB op Kwintijn werk ik ook als
IB-er in Wijhe- Wesepe. Ik hoop snel
alle kinderen te leren kennen en
natuurlijk ook de ouders die bij hun
horen dus graag tot ziens!

Herinnering fotograaf

AVG

Hierbij willen wij u
herinneren dat het nog
mogelijk is om foto’s te
bestellen !

Wilt u nakijken of dat wat u heeft
aangegeven in parro over het wel of niet
publiceren van foto’s van u kind (eren) op
sociale media nog klopt?
Alvast heel erg bedankt voor uw moeite.
Mocht u hierover nog vragen hebben, stel
deze gerust aan de leerkracht van uw zoon/
dochter.

Parro
Op Kwintijn wordt parro gebruikt om te
communiceren met ouder(s), verzorger(s).
Mocht u deze app nog niet hebben gedownload,
wilt u ervoor zorgen dat u deze app
activeert?
Mocht u niet weten hoe dit moet, kunt u dit
altijd vragen aan de leerkracht van uw zoon /
dochter.
Deze app wordt gebruikt voor berichten uit de
groep, inschrijven voor ouderkindgesprekken
maar ook om foto’s te delen van actviteiten.
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Corona – maatregelen
Helaas speelt Covid- 19 nog steeds een rol.
Hieronder staat wanneer uw kind wel of niet naar
school mag. Heeft U nog vragen of twijfelt U? Neem
gerust contact met ons op.

Opening thema:
zorgen voor jezelf en
anderen.

Oude Molenweg 3
8101 EK Raalte
Telefoon:
0572-363606
E-mail:
bskwintijn@de-mare.org

We zitten ook op het web!
www.bskwintijn.nl

