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Nieuwe leerkracht in groep 8

Agenda
Komende week
25 sept
26 sept
Informatieavond groep 8
27 sept
28 sept
29 sept
Dansles groep 4, 6 en 8
Belangrijke data
4 okt
Studiedag, alle kinderen vrij
5 okt
Landelijke stakingsdag,
alle kinderen vrij
Week 41
kinderboekenweek
Week 42 & 43 Herfstvakantie

Jarigen
25 september Rayane gr. 6
27 september Jazz gr. 3
28 september Dean gr. 3

Wij vinden het fijn dat wij een nieuwe collega, Sarah Bosland,
aan u kunnen voorstellen. Zij gaat samen met juf Colynda in
groep 8 werken.
Met heel veel plezier mag ik, Sarah Bosland, mijzelf aan u
voorstellen!
Leerkracht zijn is echt een fantástisch beroep en inmiddels sta
ik al 17 jaar met ontzettend veel plezier voor de groep.
Mijn specialiteit is bovenbouw, hoewel ik ook voor andere
groepen gestaan heb.
In die 17 jaar heb ik zowel voor de groep gestaan als onderdeel
uitgemaakt van het managementteam.
Ik mag hier starten in groep 8, een jaar waarin veel gebeurt.
Voor zowel leerlingen als ouders is dit een spannend jaar. De
kinderen maken een ongelooflijke ontwikkeling door in deze
laatste fase van de basisschool. Ik speel graag toneel en vind
op kamp gaan ook heel erg leuk.

Juf Marja
Juf Marja is bezig met de behandelingen tegen borstkanker,
het blijft afwachten hoe het verder gaat. Ze heeft het gevoel
dat ze in goede handen is en blijft positief. Alle post die ze
krijgt, doet haar goed! Hartelijk dank daarvoor!

Uitslag leerlingenraad
Gefeliciteerd
en een gezellige dag!

De verkiezingen zijn geweest en de stemmen zijn geteld…
De nieuwe leden van de leerlingenraad 2017-2018 zijn:
Aart Jan Zaal (gr. 5)
Emily Kersbergen (gr. 5)
Roan Verhaar (gr. 7)
Josefien Beuk (gr. 7)
Heel veel plezier en succes!!

Paxwij
Christischool
Ons dat hetr niet mwerkte,Weekbrief
hadden
vanmorgen een heel gezellige
opening van het IKC.

Voetbaltoernooi, najaarsmarkt
We gingen naar Esto op de fiets, toen begon het heel
hard te regenen en te hagelen. Toen we aan kwamen
waren we helemaal kletsnat. We moesten ons
klaarmaken voor de eerste wedstrijd. Daarna gingen we
kijken wie het hardst kon rennen en wie op welke plek
mocht staan. Nadat we dat hadden gedaan gingen we
het veld verkennen. Alle wedstrijden gingen goed en we
mochten in de finale staan. Uiteindelijk kwamen alle
juffen kijken en de meesters ook. De finale was erg
spannend maar we hadden die helaas verloren met 1-0.
Toen kwam de prijsuitreiking die werden door de
Kaaskoningin uitgereikt. De meisjes waren 2de geworden
en de jongens 4de.
Sanne en Mirte (groep 8).
We zijn trots op onze meiden en jongens van groep 7 en
8. Zij hebben sportieve wedstrijden gespeeld tijdens het
voetbaltoernooi afgelopen vrijdag! Mede dankzij de
inzet van broers, vaders en moeders die de teams
coachten. Bedankt hiervoor! De meiden zijn als tweede
geëindigd! Heel goed gedaan. Gefeliciteerd!

Overblijfkrachten gezocht
Wij zijn op zoek naar ouders, opa’s, oma’s, studenten
enz. om ons overblijfteam te komen versterken. Ben jij
degene die het leuk vindt om met kinderen om te gaan?
Wil je in een leuk team van ouders meedraaien, dat
aangestuurd wordt door een pedagogisch medewerker
en een kleine vergoeding krijgen? Meld je dan aan bij
Angelique van de TSO of juf Chanine of juf Jeannette.
Natuurlijk kun je ook een paar keer meedraaien om te
zien hoe leuk het is!

