
 

19 oktober 
 

 

 

 

Dag allemaal, 
 

Na een hopelijk ontspannen en gezellige week, gaan we nu weer flink aan 

het werk. Gelukkig zijn de scholen nog open…Een periode vol vieringen en 

feestdagen ligt voor ons. En ondanks alle beperkende maatregelen maken 

we er met elkaar natuurlijk een plezierige tijd van. We beginnen deze week 

in alle groepen met het maken van de lampion…. 

Vandaag begint ook de cursus Everybody dance now! Voor de leerlingen 

van groep 6-7-8. Het team begint deze week met de voorbereidingen op 

onze leerlingbespreking. Tijdens deze vergadering bespreken we de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen. Hiervoor gebruiken we 

een LeerlingVolgSysteem. De leerlingen van groep 5-8 vullen hiervoor 

tevens zelf een vragenlijst in. Tijdens de contactavonden van 9 t/m 12 

november bespreken we met u de vorderingen op dit gebeid met u.  

 

Afwezig 

 
 
De komende weken is juf Ria niet op school. Zij wordt op donderdag en 

vrijdag de komende weken vervangen voor juf Trudi. Juf Trudi heeft vorig 

jaar ook een aantal keer bij ons gewerkt. Juf Marieke is deze week nog 

thuis. Vandaag wordt zij vervangen door juf Trudi, dinsdag en woensdag 

zal juf Armanda bij groep 1-2 zijn. 

 

KWINK van de week 

 
 
In alle groepen werken we met de KWINK, dat is onze 

methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. De 

komende twee weken staat het volgende thema 

centraal:‘Ik durf mijn eigen keuzes te maken” 

 
 

 

26 juni 2017 



 

 
Belangrijke data 
 
19 oktober start thema herfst groep 1-4, start thema Hoe 

ziet ons land eruit? groep 5-8 

26-30 oktober collegiale consultatie (de teamleden gaan bij 

elkaar in de klas kijken naar een les) 

27 oktober   mentorentraining juf Amanda 

2 november   mentorentraining juf Amanda 

9-12 november contactmiddagen en –avonden 

11 november Sint Maarten, om 12:15 zingen we met z’n 

allen in de kerk.  

13 november   Rapport mee 

16 november start thema Sint groep 1-4, start thema 

Mediawijsheid en Burgerschap groep 5-8 

 

 
Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 

 


