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Nieuwsbrief 

 juli 2020 

Hoi allemaal! 
 
Ik ben Nikee Timmers, 
31 jaar oud. Ik woon in 
Tienhoven aan de Lek 
samen met Rob en ons  
dochtertje Maud, die nu 
8 maanden is. Naast 
mijn werk als juf ben ik actief bij de turn-
vereniging en ben ik regelmatig op het 
strand te vinden! Ik ga graag op reis, kijk 
graag een filmpje en op vakantie maken we 
vaak tijd om te duiken. 
 
Momenteel werk ik alweer 8 jaar in Nieuwe-
gein op een basisschool. Ik heb verschillen-
de groepen gehad, maar mijn hart ligt in de 
onderbouw waar ik ook veruit de meeste 
jaren gewerkt heb. Na de pabo heb ik twee 
vervolgopleidingen gedaan: master gedrags-
specialist en post-hbo middenmanagement. 
Voor mij een mooie aanvulling in het wer-
ken in de klas en de school. Na 8 jaar dezelf-
de school ben ik op zoek naar een nieuwe 
uitdaging die ik gevonden heb op de Boom-
gaard! Ik kom na de vakantie op woensdag, 
donderdag en vrijdag bij jullie werken zodat 
juf Evelien in alle rust van haar verlof kan 
genieten. Ik heb er heel veel zin in!  
 
Fijne vakantie alvast allemaal en tot snel! 

 

 

Biebboeken 

Wij hebben al veel biebboeken mogen ont-
vangen, maar zijn nog niet compleet. Heeft 
u nog een biebboek thuis, graag mee naar 
school nemen. 

 

Laatste schooldag 17 juli 

Op de laatste schooldag zijn wij om 12.00 
uur uit! 

Portfoliogesprekken 

Inmiddels hebben de kinderen het portfolio 
mee naar huis genomen. Bij deze laatste ou-
dergesprekken ontvangt u van de leerkracht 
een uitnodiging als hij/zij een gesprek met u 
wenst. Mocht u geen uitnodiging ontvan-
gen, maar wenst u zelf nog een gesprek met 
de leerkracht, dan kunt u een mail sturen 
naar de betreffende leerkracht. Het gesprek 
zal online via teams plaatsvinden of telefo-
nisch.  

Agenda: 

7 juli Meesters- en juffendag 

9 juli Musical groep 8 

17 juli Laatste schooldag, kinderen 

om 12.00 uur uit! 


