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Start schooljaar 
 

De vakantie zit er bijna op en op Kleurenpracht zijn 

we ons aan het voorbereiden op het nieuwe 

schooljaar. Met elkaar hebben we deze week 

afspraken gemaakt over het onderwijs en hebben de 

leerkrachten hun groep ingericht. We zien er erg naar 

uit om maandag de kinderen weer welkom te heten 

en het onderwijs te laten starten!  

 

De start van het schooljaar voelt voor velen als een 

nieuwe stap. Er zijn nieuwe leraren en voor de 

meeste kinderen geldt dat zij ook nieuwe klasgenoten 

krijgen. We beginnen de komende weken dan ook 

met het kennismaken met elkaar en het maken van 

afspraken over het werken in de school. We werken 

met schoolregels waaraan iedereen zich dient te 

houden Met elkaar zorgen we er dan voor dat 

Kleurenpracht een prettige plek wordt om goed te 

kunnen leren. Hiernaast treft u de basisregels van 

waaruit wij werken.  

 

Hieronder stellen wij de nieuwe collega’s aan u voor.  

      

 

   



Even voorstellen…  

 

Petra  

 

Beste ouder(s), 

 

Ik voel mij vereerd en genoodzaakt om als  

directeur op Kleurenpracht aan het werk te gaan. Ten eerste vereerd, omdat Kleurenpracht een 

prachtige school is waarin oog is voor kinderen. Ten tweede voel ik de noodzaak om Kleurenpracht 

te helpen bij het vormgeven van goed onderwijs. Ik heb een “spreuk” van Nelson Mandela daarom 

als afbeelding hierbij geplaatst, omdat ik van mening ben dat onderwijs de sleutel is tot succes, 

verandering en voortuitgang. Ik voel de urgentie om het onderwijs op Kleurenpracht een impuls 

te geven en samen met het team en ouders verder te bouwen aan de kwaliteit van onderwijs. Ik 

weet dat alle ouders, maar ook teamleden het allerbeste willen voor de kinderen en heb er alle 

vertrouwen in dat we verder kunnen werken aan deze mooie school. Ik hoop u binnenkort te 

ontmoeten en zie uit naar een fijne samenwerking. Verder stel ik me even aan u voor, zodat u een 

alvast een beeld van mij heeft.  

 

Naast moeder van 2 kinderen (16 en 21 jaar) en echtgenote van Ferry, ben 

ik al 25 jaar werkzaam binnen het onderwijs. Ik ben ooit gestart als 

leerkracht op Kleurenpracht (voorheen De Loopplank) en heb mij in de loop 

van de jaren opgewerkt tot directeur. Vanaf 2009 ben ik werkzaam als 

directeur binnen Agora op verschillende scholen. Mijn specialisatie ligt op 

het gebied van onderwijskundige verbeteringen. Naast directeur op 

Kleurenpracht ben ik ook directeur op De Bijenkorf. Op maandag, woensdag 

en veelal op vrijdg ben ik aanwezig op Kleurenpracht. Op de andere dagen 

werk ik op de Bijenkorf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wendy 
 

Beste ouders en kinderen van Kleurenpracht,  

 

Mijn naam is Wendy Dek en ik ben 39 jaar. 

Samen met mijn man en twee kinderen woon ik 

in Assendelft. We hebben twee jongens van 10 

en 8 jaar oud.  

 

Na 18 jaar met veel plezier gewerkt te hebben op 

de Tamarinde was ik toe aan een nieuwe 

uitdaging. De missie en visie van de 

Kleurenpracht spreken mij erg aan en passen bij 

wat ik belangrijk vind. Daarom ben ik ben blij 

dat ik op de Kleurenpracht mag komen werken.  

 

Op woensdag sta ik voor groep 4/5 en op de 

donderdag en vrijdag voor groep 7/8. Ik heb er 

heel veel zin in en hoop jullie snel allemaal te 

ontmoeten.  

 

 



Erica  

Beste ouders/verzorgers, 

Ik stel me even voor ik ben Erica Janssen. Met het 

nieuwe schooljaar werk ik op de "Kleurenpracht". 

Als onderwijs assistente zal ik in de onderbouw 

groepen 1/2 en in de bovenbouwgroepen 6 tot 8 

begeleiding en ondersteuning aanbieden aan de 

leerlingen en leerkrachten.  

Ik ben gemotiveerd en heb er veel zin in om mijn 

werk naar behoren te doen. 

 

Iris                          

 
Dag allemaal, 

 

Mijn naam is Iris de Liefde en ik mag tot aan de 

kerstvakantie samen met Petra en de andere collega's 

werken op CBS Kleurenpracht. 

 

Afgelopen maandag heb ik kennis gemaakt met het team. 

Ik heb er zin in, om er met elkaar een mooi schooljaar 

van te gaan maken. 

Ik ben op de maandag, dinsdag en de donderdag 

aanwezig op school.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margreet  
 

Beste ouders, 

 

Ik ga op dinsdag en 

woensdag werken bij 

Kleurenpracht. Ik ga 

ondersteunende 

werkzaamheden doen voor 

Petra. Op maandag en 

donderdag werk ik bij JPS 

De Bijenkorf in Assendelft. 

Ik kijk ernaar uit om u te 

leren kennen. 

Yvonne 

 
Even voorstellen. 

Ik ben Yvonne Rozemeijer en ik neem de 

taken als intern begeleider tijdelijk van 

Müge over. 

Ik ben getrouwd en moeder van een zoon van 

10 en een dochter van 7. 

Sinds 2007 werk ik in het onderwijs en heb 

lesgegeven in de groepen 3 t/m 8. Vanaf 

2013 ben ik intern begeleider en heb 

ervaring op verschillende scholen opgedaan.  

En nu mag ik op Kleurenpracht werken. Ik 

heb voor de zomervakantie al een aantal 

dagen op Kleurenpracht gewerkt en heb de 

school al een beetje leren kennen.  

Ik heb al kennis gemaakt met een aantal 

ouders en wellicht kom ik u ook tegen. Ik 

kijk uit naar een fijne samenwerking de 

komende periode! 

 

 

 



Informatie Corona maatregelen  

 
Vanuit de GGD zijn wij geïnformeerd over de huidige maatregelen. Deze informatie stuur ik u met 

deze nieuwsbrief mee. Belangrijk om te weten is dat de ouders op dit moment nog niet de school 

binnen mogen, omdat de anderhalve meter afstand tussen volwassenen onderling nog gehanteerd moet 

worden. Op 20 september komt hier waarschijnlijk verandering in. Hopelijk is het dan weer mogelijk 

dat u de school binnen kunt lopen.  

 

Mag mijn kind naar school? Nieuwe verse beslisboom 

 
Bij de nieuwsbrief van de GGD is ook een beslisboom meegestuurd. In deze beslisboom kunt u zien of 

uw kind, met klachten, thuis moet blijven of toch naar school mag komen. Twijfelt u, dan kunt u 

natuurlijk ook altijd contact opnemen met de school.  

 

 

 

VERJAARDAGEN AUGUSTUS 

 

4 augustus  Mehmet (8 jaar) – groep 3/4  

5 augustus Sumeyye  (5 jaar) - groep Roze 

7 augustus Miray (6 jaar) – groep Paars 

10 augustus Emin ( 7 jaar) - groep 3/4 

21 augustus Muhammed (11 jaar) - groep 7/8 

30 augustus Cihad ( 9 jaar) - groep 6/7 

31 augustus Emirhan (9jaar) – groep 6/7 

31 augustus Ahmet (10 jaar) – groep 6/7 

31 augustus Hamza (10 jaar) – groep 6/7 

 

 

Contact school/ werkdagen - brugfunctionaris 
 

Hoe blijven we goed in contact met elkaar?  

 

 

 

Oudercontact met medewerkers 

Het contact tussen school en de ouders / verzorgers is en blijft van groot belang. Ouders en 

medewerkers communiceren zo veel als mogelijk via Parro of de schooltelefoon: 075-

2010117. De brugfunctionaris Isil Gökce is dinsdag, woensdag en donderdag bereikbaar via 

Parro en op het mobiele nummer: 06-15226831 

In Parro vindt u, in de agenda, de belangrijkste activiteiten op school- niveau, zoals vakanties 

en studiedagen.  
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