
 

                08-07-2021    
Beste ouders/verzorgers,  

 

De vakantie staat voor de deur. Een tijd waarin we allemaal uit mogen rusten van 
een enerverend schooljaar.  
Ik wens iedereen een welverdiende zomervakantie toe en kijk met u allen uit naar 
een jaar dat, hopelijk, rustiger (zonder coronamaatregelen) zal verlopen dan 
afgelopen schooljaar. Een jaar waarin wij zullen blijven werken aan verbetering 
van het onderwijs aan uw kinderen op ons heerlijke Podium! 
  
Welkom op Podium 
Wat zijn we blij dat we nieuwe leerkrachten mogen verwelkomen. Door de extra gelden die we van de 
overheid ontvangen, kunnen we de groepen komend schooljaar klein houden.  
De leerkrachten die komend schooljaar nieuw op Podium komen werken, stellen zich in dit Open 
Podium aan u voor. 
 
José Balvers: groep 4 
 
Fijn dat ik mij mag voorstellen. 
Mijn naam is José Balvers en ik woon in Abcoude. 
In die omgeving heb ik ruim 20 jaar ervaring opgedaan in het lesgeven aan de 
onderbouw en de middenbouw. 
In 2018 kwam ik tot het besef dat persoonlijk contact maken voor mij erg belangrijk 
is. Ik besloot de Camino te gaan lopen naar Santiago de Compostella en daarna nog 
door naar Fisterra en Muxxia. Bij elkaar zo’n 1000 km lopen. Deze wandeling is voor 
mij een heel bijzondere ervaring geweest. 
Het lesgeven vind ik, na zoveel jaren, nog steeds ontzettend leuk. Door toeval werd 
ik gewezen op een vacature op Podium. Het voelde meteen erg goed. Vooral het kleinschalige en de 
aandacht voor ieder kind trokken mij aan. Wat fijn dat ik hier mag komen werken. 
In mijn vrije tijd ben ik bezig met mijn hobby’s. Ik speel saxofoon, houd van motorrijden, lezen, 
puzzelen en Italiaans leren. 
Als vrijwilligerswerk geef ik Nederlandse les aan een vluchtelingengezin en ik ben daar voorleesjuf. 
Verder maak ik me nuttig als o.a. verkeersregelaar en Zonnebloemvrijwilligster. 
Ik heb heel veel zin om in groep 4 te beginnen. Ik zou bijna de zomervakantie willen overslaan ….. 
 
Vriendelijke groeten van José 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Dominique Sanders: groep 1-2 

Beste ouders en leerlingen, mijn naam is Dominique Sanders. Ik woon in Maarssen 

met mijn man en onze twee zoons (9 en 12 jaar). Na een paar omzwervingen, heb 

ik, 2 jaar geleden, mijn hart gevolgd en ben de (deeltijd) Pabo aan de Marnix 

Academie gaan doen. Iets waar ik, tot op heden, nog geen moment spijt van heb 

gehad. 

Aankomend jaar wordt mijn afrondende jaar. En wat een feest dat ik dat in groep 1/2 
mag doen. Ik zal daar op maandag en dinsdag aanwezig zijn. Ik heb er ontzettend 
veel zin in. Wie weet tot ziens, maar voor nu alvast een hele fijne vakantie! 
 
 
Carina van Lom: gymleerkracht   
Hallo, ik ben Carina, na de zomervakantie ga ik gymleerkracht Astrid vervangen 
wanneer ze met zwangerschapsverlof is. 
Ik woon in Loenen samen met mijn man Bas en kinderen Guus, Teun en Kate. 
Ik geef gymlessen bij CSV Ridderhof in Vreeland en geef sportlessen bij de politie. 
Daarnaast geef ik al jaren gym- en turn lessen bij GSV Wilskracht in Loenen. 
In mijn vrije tijd hou ik ook erg van sporten en lees ik graag een boek. 
 

 
Welkom nieuwe leerlingen 
Fijn dat we ook nieuwe leerlingen mogen verwelkomen op school. Thijmen, 
Teun, Luka en Jah’Noah komen in groep 1. Ricardo komt na de 
zomervakantie in groep 3. In groep 4 verwelkomen we Temimah en Alizah 
gaat deel uitmaken van groep 5. We wensen jullie én jullie ouders een    

                                        mooie, leerzame Podium-tijd toe! 
 
 
MR 
Betreft: kandidaatstelling voor de oudergeleding van de MR 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Na een periode van drie jaar, zal de zittingstermijn in de MR van Jeroen Singels aflopen. In lijn met 
het reglement van de MR kunnen andere ouders zich aanmelden als kandidaat voor de MR. Jeroen 
heeft aangegeven zich herkiesbaar te gaan stellen voor de MR. Bij meerdere kandidaten zullen er MR 
verkiezingen plaatsvinden. Indien er verkiezingen zijn, zal u hierover nader geïnformeerd worden. 
Onderstaand wordt toegelicht hoe de kandidaatstelling verloopt. 
 
Wie zijn verkiesbaar? 
Elke ouder van een kind dat op 1 september 2021 op Podium is ingeschreven, is ‘verkiesbaar’ in de 
MR. Op school (bij de directie) kunt u inzage krijgen in de volledige lijst van ouders die verkiesbaar 
zijn. 
 
Hoe kunt u kandidaat worden? 
U kunt zich als kandidaat aanmelden of aan láten melden door te mailen naar 
mr.podiumloenen@vechtstreekenvenen.nl. De termijn van indiening van kandidaten eindigt op 6 
september 2021 om 17.00 uur. Indien er meerdere kandidaten zijn zal de MR besluiten dat 
verkiezingen noodzakelijk zijn en deze vervolgens organiseren. 
 
Vertrouwend u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd, 
 
De MR van Podium 
 
 
Samenvatting MR Schooljaar 20/21: 
Ook dit schooljaar hebben de MR vergaderingen wederom in het licht gestaan van de wereldwijde 
coronacrisis; de vergaderingen zijn bijna allemaal virtueel geweest. Hierbij zijn de reguliere MR zaken 
aan bod gekomen zoals de schoolgids, de formatie, de schoolkalender, begroting en het 
schoolondersteuningsprofiel. Hierbij is, waar noodzakelijk, instemming danwel positief advies op 
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gegeven. Speciale aandacht is er dit jaar geweest voor de gevolgen van de coronacrisis voor de 
algemene leeropbrengst van de school. Hierbij zijn ook de NPO gelden (Nationaal Programma 
Onderwijs) aan bod gekomen en hoe deze worden besteed voor Podium. Bij het schrijven van dit stuk 
is er (nog) geen finale instemming verleend door de MR over hoe deze gelden worden besteed op de 
school, binnen de mogelijkheden die hiervoor geboden worden door het ministerie en het 
overkoepelende beleid van Stichting Vechtstreek en Venen. 
Voor vragen kan er altijd contact opgenomen worden met de MR, spreek ons aan op het schoolplein, 
of stuur een email naar mr.podiumloenen@vechtstreekenvenen.nl 
Rest ons niet meer dan iedereen alvast een fijne zomervakantie toe te wensen en we kijken uit naar 
het volgende schooljaar. 
Jeroen Singels, Celine van den Bosch, Linda van ’t Hof-Brouwer en Daan van Iersel. 
 
Bibliotheek 
Ook in de vakantie is het belangrijk om te blijven lezen.  
De bibliotheek biedt het volgende aan: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op bezoek in nieuwe groep 
Op donderdagmiddag 15 juli gaan de kinderen op bezoek in hun nieuwe groep. Op deze manier 
kunnen we allemaal alvast even wennen aan de nieuwe samenstelling van de groepen. We 
verwachten hiermee de eventuele spanning die er bij de kinderen is, weg te nemen zodat we na de 
zomervakantie een fijne, ontspannen nieuwe start kunnen maken. 
 
Podium Party 
De Podium Party vindt plaatst op vrijdag 9 juli. De uitnodiging voor dit evenement heeft u inmiddels 
ontvangen. We organiseren een vossenjacht in het dorp. U kunt samen met uw kind(eren) vanuit huis 
starten om op zoek te gaan naar de vossen. De vossen zijn tussen 17.00 en 19.00 uur, te vinden in de 
wijk Cronenburgh, kruising Rijksstraatweg tot aan de Driehovenlaan en tot aan de Keizer Ottolaan. 
Vergeet ook de school niet te bezoeken. Via Social Schools wordt het gebied nog naar u 
doorgestuurd. Voor eten wordt onderweg gezorgd. Drinken graag zelf meenemen. Het spreekt voor 
zich dat de kinderen niet op reis kunnen zonder hun paspoort. Het belooft een mooie afsluiting van het 
schooljaar te worden. Allemaal een goede reis gewenst! 
 
Laatste schooldag 
Vrijdag 16 juli is onze laatste schooldag voor de zomervakantie. Om 11.45 uur springen we met de 
hele school het oude schooljaar uit, het nieuwe schooljaar tegemoet en de zomervakantie in. 
We willen u op dit moment de gelegenheid geven om Celine en Wendy gedag te zeggen. Zij springen 
namelijk Podium uit en een nieuwe schoolomgeving tegemoet. U bent hiervoor van harte uitgenodgd. 
 
DigiD voor kinderen 
Tip: vraag nu alvast een DigiD voor uw kind aan. Stel dat u uw zoon of dochter een keer wilt laten 
testen op corona, dan heb je sneller de uitslag. 
 
Het RIVM adviseert om kinderen van 4 tot 12 jaar te laten testen als ze verkoudheidsklachten hebben. 
En als je kind in contact is geweest met iemand die corona heeft, kun je de quarantainetijd verkorten 
door je kind te laten testen. Uiteraard is het dan prettig om snel online een afspraak te maken of online 
de uitslag te zien. Dat kan alleen als je een DigiD hebt.  
Het is dus wellicht handig om deze aan te vragen. Dit kan via deze site: https://digid.nl/aanvragen 
 
Met oog op de veiligheid (wilt u de regels in acht blijven nemen?) 
We willen nogmaals vermelden dat de kinderen via het boomhutplein naar school gebracht mogen 
worden. U als ouder verlaat het schoolterrein via het zandbakplein.  

Boek 'n Trip 

Deze zomer is er geen VakantieBieb. Wel is er een speciale actie voor alle lezers tot 18 
jaar: Boek ’n Trip. Dus ook voor alle kinderen die geen lid zijn van de Bibliotheek. Zij kunnen 
gratis 10 e-books en 10 luisterboeken lenen! 

Ga naar Boek n' Trip 
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Bij het ophalen mag u uw zoon/dochter opwachten op het boomhutplein, houd hierbij wel 1.5 meter 
afstand van anderen. Zodra uw kind naar buiten komt, is het de bedoeling dat u zo snel mogelijk weer 
huiswaarts keert (via het zandbakplein). 
Met de kinderen is ook afgesproken dat zij het schoolterrein via het zandbakplein verlaten. 
We hopen op uw medewerking en verwachten hiermee een zo veilig mogelijke situatie te creëren. 
bevorderen tussen school  
 
Jarigen 
juli 
09 juli  Lisanne   groep 8 
22 juli  Thijmen  groep 1 
24 juli  Wessel   groep 5 
28 juli  Julius   groep 5 
31 juli  Romy   groep 3 
 
schooljaar 2021-2022 
augustus  
08 augustus Saar   groep 8 
11 augustus Mats   groep 3 
12 augustus Diede   groep 2 
18 augustus Jonathan  groep 2 
                          Tygo   groep 4 
31 augustus Teun   groep 1  
 
Allemaal van harte gefeliciteerd! Alvast een fijne verjaardag gewenst! 
 
Agenda 
juli 
donderdag 08  rapporten mee naar huis 
vrijdag  09  vrije dag: groep 1 t/m 4 
      Podium Party (op aangepaste wijze) 
woensdag 14  afscheidsmusical groep 8 
vrijdag   16  laatste schooldag   
                                          
augustus 
maandag 30  start schooljaar 2021-2022 
     allemaal weer van harte welkom op Podium!! 
 
Tot slot 
 
We hopen iedereen op maandag 30 augustus weer gezond en uitgerust terug te zien voor een nieuw schooljaar. 
Maar nu eerst een fijne vakantie gewenst, 
 
mede namens het team, 

Petra Eindhoven 

 


