
 
Geachte ouders en verzorgers, 
 
Nieuwe leerlingen 
Welkom Dean, Hawa, Makan, Abel, Devie, Rayan, Nolah en Hamza. We wensen jullie een 
gezellige en leerzame tijd op de Augustinusschool! 
 
Nieuwe directeur 
Voor velen van jullie zal ik geen onbekende zijn maar voor de 
mensen die mij nog niet kennen zal ik mezelf even voorstellen. Ik 
ben Vincent Blokker en ik werk sinds 2007 op de 
Augustinusschool. Ik ben begonnen in de bovenbouw waar ik 
altijd met veel plezier heb lesgegeven. In 2019 ben ik Louise gaan 
ondersteunen als adjunct-directeur en sinds 1 januari ben ik de 
nieuwe directeur.  
 
Beginnen op deze manier met alle kinderen die thuis aan het 
werk zijn, is natuurlijk heel jammer. Maar ik merk dat het team, de 
ouders en de kinderen hard werken om het onderwijs op afstand, zo goed als 
mogelijk, voor elkaar te krijgen. In de eerste weken heb ik regelmatig contact 
gehad met ouders die een aanvraag hebben gedaan voor de noodopvang, dit heb 
ik als prettig ervaren. Mochten er dingen zijn waar u als ouder tegenaan loopt laat 
dit gerust weten. Hopelijk gaan de scholen op 8 februari weer open en mogen we 
jullie kinderen weer op school ontvangen om te doen waar we goed in zijn: 
lesgeven. Succes met hopelijk de laatste week afstandsonderwijs. 
	
Intern Begeleider voor alle groepen 
Sinds 2017 ben ik werkzaam op de Augustinusschool. 
Waardoor ik verschillende ouders al heb mogen ontmoeten als 
leerkracht, leesbegeleider binnen de Leeskliniek of als intern 
begeleider.  
Nu Christine Sikma met pensioen is, heb ik haar taken, als intern 
begeleider en leesbegeleider, volledig over mogen nemen. Wij 
zullen elkaar vooral ontmoeten wanneer de leerkracht een 
volgende stap wil maken in de ontwikkeling van uw kind. Dit kan 
zowel op sociaal emotioneel gebied zijn, dan wel met de 
leerontwikkeling te maken hebben.  
 
Een intern begeleider coördineert de zorg binnen de school. Hierbij kun je denken 
aan: in gesprek gaan met ouders en leerkrachten over het best passend 
zorgaanbod, ondersteuning bieden bij het opbouwen van een kind 
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dossier, aanvragen kunnen realiseren voor extra begeleiding en/of onderzoek, 
leerling- en groepsbesprekingen houden, brainstormen met het team over hoe de 
zorg binnen onze school zo efficiënt mogelijk te optimaliseren, contact leggen 
met externen, te veel leuks om op te noemen. Dit gebeurt veelal op de 
achtergrond, waardoor ik vaak niet in beeld zal zijn voor de meeste ouders binnen 
onze school. 
 
Informatie over rapport en oudergesprekken 
Beste ouders, door het thuisonderwijs hebben wij de afgelopen periode de 
geplande toetsen niet kunnen afnemen. Daarom hebben wij met het team 
nagedacht over wat handig is om te doen met de komende rapporten en 
oudergesprekken. Omdat wij u als ouders een zo goed mogelijk beeld willen 
geven over de ontwikkelingen van uw kind van het afgelopen half jaar, hebben wij 
besloten om de rapporten en de oudergesprekken even uit te stellen tot we alle 
kinderen weer op school hebben. Wij willen dan kijken wat het niveau van de 
kinderen is. Dit zullen we doen door het afnemen van de diverse toetsen en ook 
cito. Mochten wij op 8 februari weer opengaan dan willen we het rapport eind 
maart meegeven en begin april zullen dan de oudergesprekken plaatsvinden. 
Zodra we meer duidelijkheid hebben over de exacte data zullen we u hiervan op 
de hoogte brengen.  
 
Juf Carry  
Met de man van juf Carry gaat het steeds een beetje beter en we hopen dat dit 
blijft verbeteren. Daarom zal juf Carry de komende tijd ook af en toe weer wat 
vaker op teams of op school te zien zijn.  
 
Meester Ton  
Meester Ton is druk met zijn revalidatie bezig. Ondanks zijn drukke 
revalidatieschema hebben we wat momenten gevonden dat meester Ton met 
kleine groepjes leerlingen online aan het werk zal gaan. Hopelijk kunnen we 
meester Ton binnenkort ook weer op school verwelkomen. 
 
TSO op de Augustinusschool 
Er zijn bij ons via de OR wat berichten binnengekomen over het innen van TSO-
geld door BINK voor de maand januari. Ik heb hierover contact gehad met BINK. 
Zij innen de rekeningen altijd vooraf. Daarom hebben ze eind december al het geld 
geïnd voor januari. Ik heb nu met BINK afgesproken dat we voor februari en maart 
even wachten met het innen van TSO-geld. Het geld wat betaald is voor januari 
schuift dan door naar het moment dat de basisscholen weer open zullen gaan. 
 
Lichtjestocht Sophia Kinderziekenhuis en Nieuw Kerkelanden 
Wij hebben de lichtjestocht gelopen. Het was een sponsorlichtjestocht en de 
opbrengst ging naar het Sophia Kinderziekenhuis.  

We liepen naar het bejaardenhuis om liedjes te zingen voor de ouderen. Het ging 
supergoed want we hadden de kerstliedjes goed geoefend. Ze willen graag dat we 
volgend jaar weer komen zingen. Iedereen was mooi gekleed omdat we daarna 



het kerstdiner hadden, met allemaal lekkere dingen. Iedereen liep mee en vond het 
gezellig. De ouders die meegingen moesten een mondkapje dragen. 

De opbrengst van de lichtjestocht is 1332,- euro.  
Bedankt sponsors! 

   

Silvijn en Luciano, groep 8 
 
Even voorstellen 1 
We hebben een nieuwe muziekjuf: 
Hallo, mijn naam is Janine Teepen, 42 jaar en moeder van 
twee zonen van 10 en 4 jaar. Ik heb aan het Conservatorium 
(hoofdvak fagot) en de Pabo gestudeerd. Na eerst als fagottist 
gewerkt te hebben bij het Orkest van de Koninklijke 
Luchtmacht en het Residentie Orkest, heb ik een aantal jaren 
geleden besloten mijn liefde voor muziek en lesgeven te 
combineren en aan de slag te gaan als muziekdocent in het 
basisonderwijs. Na de kerstvakantie ben ik begonnen bij de 
Augustinusschool in alle groepen. Met de kinderen ga ik 
zingen, spelen, dansen, luisteren en componeren en vooral 
genieten van muziek. Ik heb er zin! 
 
Even voorstellen 2 
Daarnaast hebben we ook een nieuwe RT-er: 
Mijn naam is Marleen Borger-Oudshoorn. Ik ben 42 jaar oud, 
geboren, getogen én woonachtig in Hilversum. In het dagelijks 
leven ben ik moeder van drie zoons van 17, 13 en 11 jaar en in 
mijn vrije tijd ga ik graag wandelen, winkelen, uit eten of lekker 
lezen en muziek luisteren.  
 
In het verleden ben ik werkzaam geweest als 
hypotheekspecialist bij ABN AMRO Bank en als secretaris van 
een woningbouwvereniging. In 2004 heb ik het roer 
omgegooid en ben gestart met de lerarenopleiding aan de 
Marnix Academie in Utrecht. In 2006 behaalde ik daar mijn diploma en sindsdien 



ben ik werkzaam geweest als (inval) leerkracht in de groepen 1 t/m 8 van het 
basisonderwijs. In 2018 startte ik de opleiding Master Special Educational Needs 
aan de Hogeschool van Utrecht, waar ik in 2020 ben afgestudeerd. 
 
Vanaf januari 2021 begin ik als Remedial Teacher op de Augustinusschool. Ik zal 
mij op de maandag-, dinsdag- en donderdagochtend voornamelijk bezighouden 
met het begeleiden van leerlingen die voor bepaalde schoolvakken extra hulp 
nodig hebben. 
 
Ik hoop zoveel mogelijk leerlingen en ouders te ontmoeten gedurende dit 
schooljaar. Ik heb er erg veel zin in en kijk ernaar uit om er met elkaar, ondanks de 
huidige coronamaatregelen, toch een gezellig en leerzaam schooljaar van te 
maken. Wanneer u vragen heeft of een gesprek met mij wenst, bent u uiteraard 
van harte welkom online of zodra dat weer kan, op school. 
 
Even voorstellen 3 
En ook nog onze tijdelijke gymjuf:  
Mijn naam is Aylin Önsöz en ik geef tijdelijk de gymlessen op de 
donderdagmiddag, totdat Danny weer hersteld is. Ik geef al 
geruime tijd les bij GTV Hilversum en ben ook geregeld te 
vinden bij Rugbyclub Hilversum op het veld. Daarnaast geef ik 
les op een middelbare school in Breukelen en Maarssen. Voor 
de kerstvakantie heb ik de groepen in de sporthal gezien en 
hebben we al kennis gemaakt. Tot op het schoolplein of bij de 
sporthal! 
 
Agenda:   
22 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie 
8 t/m 26 maart Schoolproject 
30 maart English presentation 
1 april Paasviering 
2-5 april Pasen 

 
 
 
 


