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Eerste schooldag van 2021

Nieuwe bestuurder stichting Robijn
Stichting Robijn, het bestuur van alle openbare basisscholen in Nieuwegein
en IJsselstein, heeft een nieuwe bestuurder. Per 1 december heeft Mogens
Domela Nieuwenhuis Nijegaard de leiding van Robijn overgenomen van Fred
Teunissen, die nu geniet van een welverdiend pensioen.
De raad van toezicht van Robijn is heel blij met Mogens. “Hij is een ervaren
bestuurder in het openbaar basisonderwijs met een duidelijke visie. Hij weet
te prikkelen en te verbinden. Met zijn kennis en ervaring kan hij Stichting
Robijn verder brengen als professionele leergemeenschap, waar goed
openbaar onderwijs aan alle kinderen wordt gegeven”, aldus Liesbeth
Schöningh, voorzitter van de raad van toezicht.
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De afgelopen vier jaar was Mogens Domela Nieuwenhuis Nijegaard
bestuurder bij de stichting Wijzer aan de Amstel in Uithoorn. Over zijn
overstap naar Stichting Robijn zegt hij: “Robijn is een stichting met ambitie.
Het geven van kwalitatief goed onderwijs, binnen een omgeving waarbij er
oprechte aandacht is voor het kind, de ouder en elkaar, past mij. Ik weet
zeker dat ik mij binnen deze stichting snel thuis zal voelen.”

Kerstdiner
Het kerstdiner vervalt dit jaar. Daarvoor in de plaats gaan we op
vrijdagochtend 18 december op school ontbijten. Hierbij staat “SAMEN”
centraal. Hier volgt na het Sintweekend een aparte mail over.

Bericht van de Deelraad
Het is alweer even geleden dat u wat heeft gehoord van de deelraad.
Dit jaar zitten als leerkrachten juf Nathalie en juf Susan in de deelraad. De
ouders worden vertegenwoordigd door Meike (moeder Meltem gr 6) en
Femke (moeder Lynn gr 6 en Brenn gr 2). Afgelopen vergadering heeft de
deelraad ingestemd met het jaarplan en jaarverslag van de school. Ook het

School OndersteuningsPlan (SOP) en de schoolgids zijn goedgekeurd.
De begroting van de ouderbijdrage is vastgesteld.
We kunnen ons voorstellen dat in tijden van corona we iets minder zichtbaar zijn en dat u zich als ouder
minder betrokken voelt bij school.
Mocht u echter vragen of suggesties hebben kunt u ons altijd mailen (mr@trekvogel.nl)of aanspreken (op 1.5
m afstand).
De vergaderverslagen zijn, na goedkeuring, te vinden door te klikken op onderstaande link.
Met vriendelijke groet
De deelraad
https://drive.google.com/drive/folders/0Bw-uaO-_U9M9Qm5kN3FrQWJ1LVU?usp=sharing

Afstand houden
Aan jullie de vraag om bij het halen en brengen de anderhalve meter afstand tot elkaar in de gaten te blijven
houden. Het brengen en halen graag dus ook door 1 iemand laten doen. Het is gezelliger om samen de
kinderen naar school te brengen, maar dat betekent ook dat het lastiger is om de anderhalve meter aan te
houden onderling.

