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Nieuwe collega 
Zoals jullie weten is er een vacature 

ontstaan in de bovenbouw door het vertrek 

van Bram. Wij zijn verheugd jullie te 

mogen voorstellen aan zijn opvolgster: Juf 

Marlyn! Zij zal aankomend jaar fulltime 

onze groep 6/8 gaan draaien. Wij heten 

Marlyn van harte welkom op De Wegwijzer 

en wensen haar veel plezier en succes in 

de nieuwe groep. Hieronder stelt zij zich 

aan jullie voor. 

Even voorstellen… 
Hoi, mijn 

naam is 

Marlyn 

Asbreuk en 

ik ben de 

nieuwe juf 

van groep 6 

en 8. 

Afgelopen 

jaar heb ik 

op een 

daltonschool 

gewerkt in 

groep 7/8 in Deventer. Nu ga ik werken op 

De Wegwijzer. Ik heb er heel veel zin in en 

ik heb al veel van jullie mooie school 

mogen zien. Mijn hobby’s zijn muziek 

maken. Ik speel piano en ik zing graag. 

Daarnaast heb ik ook jarenlang 

verschillende stijlen gedanst. Ook vind ik 

het leuk om veel te ondernemen, zowel 

binnen als buiten Nederland.  

Ik kijk er naar uit om te starten op De 

Wegwijzer en een hele leuke tijd met jullie 

te beleven. Ik ben bij de kennismaking 

aanwezig en ik hoop snel met iedereen 

kennis te kunnen maken. Tot dan! 

Groetjes Juf Marlyn 

 

Doordraaiochtend dinsdag a.s. 
Alle kinderen zullen deze ochtend alvast 

om 8.30 uur een kijkje nemen en 

meedraaien in de nieuwe groep. Mooi 

even wennen aan de nieuwe juf(fen) voor 

de vakantie!  

 

Laatste en eerste schooldag  
De laatste schooldag voor de leerlingen 

van groep 2 t/m 7 is vrijdag 20 juli. De 

leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij. 

We verwachten alle leerlingen op 

maandag 3 september weer op school. 

 

Agenda 
Dinsdag 17 juli 
 

Doordraaiochtend 

Dinsdag 17 juli Musicalmiddag 12.30 
uur voor kinderen en 
familie 
Avond 19.15 inloop 
voor ouders en oudste 
zussen/broers 

Vrijdag 20 juli Laatste schooldag 
Kinderen middag vrij 

Maandag 3 sep Eerste schooldag 

 

 
 
Zonnige groeten team De Wegwijzer 


