
 

Warschau, 5 september 2018                                      

 

Betreft: Informatiebrief 2 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 
 

              

De tweede nieuwsbrief alweer. De lessen op de ASW zijn inmiddels twee weken gestart. 

Vanaf deze week starten de voorschoolse lessen en vanaf volgende week, op 13 september 

zal ook TBS starten met haar lessen. Om een beeld te geven van alle activiteiten van Tien 

voor Taal zet ik alles in deze brief uiteen.  

 

Er blijkt voldoende belangstelling te zijn om een groep 1/2 op te starten. Op 

maandagmiddag van 15.45u tot 17.15u zal op de ASW gestart worden met een groep 1/2 in 

lokaal E074.  

Ook op TBS start een groep 1/2 . Deze kinderen zullen van 15.30u/15.45u tot 18.15u op 

woensdagmiddag naar school gaan. Uiteraard zal de inhoud van deze middag een mix zijn 

van lessen en spel, zodat er een goede balans is voor de kinderen. Daarnaast zullen we voor 

de herfstvakantie evalueren of het tijdsbestek haalbaar is voor de kinderen.  

 

Tot op heden hebben zich geen ouders gemeld die een rol zouden kunnen/willen vervullen 

als leerkracht/assistent. Mocht u dit alsnog willen of meer informatie willen dan kunt u altijd 

contact met me opnemen via email: bmomtienvoortaal@gmail.com. 

 

Aangezien er sprake is van een bezettingstekort is ervoor gekozen om de R3 groep op een 

ander moment les te geven op TBS.  

 

De verdeling bij TBS ziet er  voor komend jaar als volgt uit: 

 

Groep 1/2 (L036)   Madelon Hendrich homan.hendrich@gmail.com 

Groep 3 (L038)  Jo Dierick  jo.dierick@yahoo.com 

Groep 4/5/6: (125)  Brenda Mom  bmomtienvoortaal@gmail.com 

Groep 7/8/VO 1,2,3 (129) Berry Mom  berry_mom@hotmail.com 

 

De lessen starten met een inloop om 15.00u en om 15.15u is er tijd voor een meegebrachte 

snack. Het lesprogramma start om 15.30u. Wanneer uw kind op TBS Nederlandse les volgt 

verzoek ik u er voor zorg te dragen dat uw kind bij het juiste lokaal komt. Leerlingen van VO 

1,2,3 kunnen zelf naar hun lokaal toekomen, zodra ze op school arriveren.  

mailto:bmomtienvoortaal@gmail.com
mailto:homanhendrich@gmail.com
mailto:jo.dierikck@yahoo.com
mailto:bmomtienvoortaal@gmail.com
mailto:berry_mom@hotmail.com


 

De lessen voor de R3 groep zullen worden verzorgd door Berry Mom. Hieronder stelt hij zich 

even kort aan u voor.  

 

Deze lessen zullen plaatsvinden op de donderdag van 16.30u tot 18.15u zijn. Over het lokaal 

waar deze lessen gaan plaatsvinden krijgen de betreffende ouders nog apart bericht.  

 

Mocht u algemene vragen hebben, dan kunt u rechtstreeks contact met mij opnemen. Voor 

vragen over het leerproces van uw kind kunt u contact opnemen met de persoon die achter 

de naam van de groep vermeld staat. Indien nodig kunnen zij u naar mij verwijzen. 

 

Ouders van de leerlingen die Nederlandse les gaan volgen op TBS ontvangen binnenkort een 

document met het verzoek dit zo spoedig mogelijk na ontvangst in te vullen. 

 

Voor de ASW kinderen starten deze week de voorschoolse lessen. Hieronder zet ik de dagen 

en de lokalen nog even op een rijtje: 

Donderdag   7.45 - 8.25: groep 3/4 lokaal (The Tower) 

Vrijdag  7.45 - 8.25: groep 5/7 lokaal  (Ms Poulin) 

 

Alle ouders wil ik vragen een mail te sturen wanneer uw kind niet bij de les aanwezig zal zijn. 

Tien voor Taal valt bij beide scholen namelijk buiten het systeem en hierdoor is het voor de 

leerkrachten van Tien voor Taal niet bekend of een kind afwezig is of bijvoorbeeld een 

uitstapje heeft. Om die reden graag (tijdig) afmelden bij de leerkrachten of ondergetekende.  

 

Tot slot wijs ik u zekerheidshalve nogmaals op de Algemene Ledenvergadering die op 

dinsdag 25 september zal worden gehouden op de ASW om 20.00u. 

 

Ik hoop u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u naar aanleiding 

van deze brief vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met me opnemen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Brenda Mom 

Directeur/leerkracht ‘Tien voor Taal’ 

 

Hallo, ik ben Berry Mom, nieuwe leerkracht bij Tien voor Taal. Sinds deze zomer woon ik 

met mijn vrouw Brenda en onze drie kinderen van 3,5 en 7 onder de rook van Warschau, in 

Bobrowiec. In Nederland heb ik een heel aantal jaren als leerkracht gewerkt, voornamelijk in 

de bovenbouw, maar ik heb ook ervaring met de onderbouwgroepen. Daarnaast heb ik een 

tijdje bij een uitgeverij voor lesmethodes in het basisonderwijs gewerkt en de afgelopen jaren 

heb ik me als manager bij Bibliotheek Den Bosch beziggehouden met de Bibliotheek op 



School en de implementatie van het ‘met plezier’ lezen in de klassen met 

kinderen/leerlingen/studenten van 0 tot 23 jaar. En nu heb ik hier in Warschau alweer een 

paar dagen voor de klas gestaan (omdat ik wat dubbelingen in het rooster op de ASW 

opvang) en vind ik het heel erg fijn om weer direct bezig te zijn met het vooruithelpen van de 

leerlingen. Naast mijn werk ben ik altijd actief geweest in het theaterleven en vind ik het ook 

leuk om een balletje te slaan op de squashbaan. Ik hoop dat we samen een mooie tijd 

tegemoet gaan en mocht ik u ergens mee kunnen helpen, schroom dan niet om even langs 

te komen op TBS of een mailtje te sturen.  

Hartelijke groet, Berry Mom 


