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Nieuwsbrief 6

Schooljaar 2017-2018

Grote Avond

Wij willen u vragen donderdagavond 29 maart a.s. vrij te houden voor een geweldig spektakel in de Mythe in Goes.
Alle kinderen van onze school gaan samen De Grote Avond verzorgen. Vanaf de voorjaarsvakantie gaat iedere groep
hier regelmatig voor oefenen. Binnenkort ontvangt u van de leerkracht van uw zoon/dochter meer informatie wat
betreft kleding e.d.
Dit jaar hebben we één decorstuk wat gemaakt moet worden. Wilt u daaraan meewerken, graag opgeven bij Leonie
of Joke.
In verband met de voorbereidingen voor de grote avond vervalt het Atelier 5. Het volgende Atelier is op twee in
plaats van drie vrijdagmiddagen, namelijk op 6 en 13 april.

Thema’s

Groep 1 en 2 hadden de eerste 3 weken van het jaar het thema "Beroepen".
Heel veel ouders hebben positief gereageerd op de oproep om iets te vertellen over hun
beroep.
De kinderen hebben verhalen gehoord van een echte kapster, kok, ober, schilder, dierenarts
en buschauffeur. Het was een leuk thema en mede dankzij deze ouders werd het voor de
kinderen extra interessant.
Heel hartelijk dank aan iedereen die meegewerkt heeft.

Stagiaires en extra ondersteuning

Dit schooljaar mogen we in school weer een aantal stagiaires ontvangen die in verschillende groepen hun
opdrachten uitvoeren.
Juf Femke volgt de opleiding voor Onderwijsassistent en is op de dinsdagochtend in groep 6. Op dinsdagmiddag en
woensdag ondersteunt ze in groep 1 en na de voorjaarsvakantie komt ze ook de donderdag in deze groep. Omdat
groep 1 zo groeit door de grote instroom, binnenkort zitten er 32 kinderen in deze groep, hebben we ook op
maandag een extra kracht ingezet. Dan komt juf Mireille. Deze juf werkt al voor onze school, want ze begeleidt een
aantal kinderen die een op een extra ondersteuning ontvangen. Tot de zomervakantie zijn er dus op alle dagen twee
begeleiders op de groep.
Juf Celien doet haar stage vanuit de opleiding Dienstverlening en Zorg in groep 2 op de maandag en dinsdag.
Juf Naomi doet de opleiding Onderwijsassistent en verricht haar stagewerkzaamheden op woensdag en donderdag
voornamelijk in groep 3. Ze ondersteunt af en toe ook in andere groepen uit de onderbouw.
Juf Josine doet de PABO en loopt stage in groep 7 op maandag t/m donderdag.
Juf Ilse doet de opleiding Dienstverlening en loopt stage op maandag en dinsdag. Zij is inzetbaar voor allerhande
ondersteuning, vooral op facilitair gebied. Op de dinsdagen helpt ze onze vrijwilligster juf Ria.
U ziet dat we vele extra handen in school hebben en dat is fijn voor alle betrokkenen.
Als extra ondersteuning voor de kinderen uit alle groepen zijn elke week twee (oud)leerkrachten beschikbaar om op
onze school te komen helpen. Dat zijn meester Rob, die elke maandag en donderdag komt, en juf Marie-Claire die
vanaf 6 februari op dinsdag op school is om met groepjes of individueel met kinderen te werken. Door deze extra
ondersteuning kunnen we nog beter werken aan een optimale ontwikkeling van uw kinderen.

Afscheid juf Renske

Zoals u in de vorige nieuwsbrief al hebt kunnen lezen neemt juf Renske op vrijdag 16 februari afscheid, omdat ze een
nieuwe baan heeft aangenomen. Met de groep maakt de juf er een leuke dag van. Voor u als ouders en
belangstellenden is er de mogelijkheid om tussen 14:00 uur en 14:30 uur afscheid te nemen van juf Renske. U bent
van harte welkom.

Feestelijke uitreiking

Woensdag 31 januari is Zoë uit groep 2 in het zonnetje gezet door Veilig Verkeer Nederland
omdat ze de kleurwedstrijd heeft gewonnen. Eerst kregen de kinderen een praktische
verkeersles die door onze verkeersouders werd georganiseerd. Daarna kwamen de mensen van
VVN afdeling Zeeland om Zoë te feliciteren.
Ze kreeg haar kleurplaat in een prachtige lijst uitgereikt. Ook aten alle kinderen uit haar groep
taart en aan het einde van de ochtend ontvingen zij een fietshelm en een rugtas met inhoud.
Kortom, het was een hele leuke en verrassende middag.
In de volgende editie van De Bevelander komt een verslag met foto’s.

Open Podium

Het is alweer een tijd geleden dat we ons laatste open podium gehouden hebben. Open podium houdt in dat de
kinderen uit groep 3 t/m 8 uitgenodigd worden om een act voor te bereiden en op vrijdagmiddag voor de rest van de
school en belangstellende ouders op te treden. Het mag playback, zang, dans of het bespelen van een instrument
zijn. Dat doen we bij mooi weer op het buitenpodium en anders in de gymzaal, van 13:00-14:00 uur. Ouders, broers
en zussen en opa’s en oma’s zijn hierbij van harte welkom. Dat doen we op 2 maart en 8 juni. De “winnaars”vanuit
elke groep mogen op de laatste schooldag nog een keer optreden.

Spreuk van de maand

Spullen groot en klein, daar zullen we zuinig op zijn
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