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Wist u dat:
- Groep 1 t/m 4 op vrijdag 11 februari om 12.00 uur vrij is
- 14 en 15 februari studiedagen zijn voor het team
- De buitenschoolse gym dan wel door gaat
- We blij zijn met onze nieuwe stagiaires
- Zij zich verderop in het boomblad voorstellen
Schoonmaakavond, kom je ons helpen?
Op 24 maart organiseert de oudervereniging in samenwerking met de leerkrachten weer een gezellige
schoonmaakavond. Wij vinden het als oudervereniging van allergrootste belang voor de kinderen dat de
hygiëne op school goed is, zeker in de huidige omstandigheden. De huidige interieurverzorgster kan niet
alles in haar eentje doen en daarom is het van belang dat wij als ouders af en toe een keer een avondje
helpen. Wat is de bedoeling? Vele handen maken licht werk! Dat ten eerste. We zullen ons opsplitsen in
de lokalen om daar de ramen, meubilair, speelhal, halletje en de centrale ruimte goed te poetsen.
Uiteraard is er koffie, thee, wat lekkers en maken we er samen een gezellige avond van! Op donderdag
24 maart 19.30 uur zal de schoonmaakavond plaatsvinden. (Uiteraard onder voorbehoud van de dan
geldende coronamaatregelen).
We hopen op enthousiaste reacties om samen even de schouders eronder te zetten! En…. Even spieken
in het lokaal van je kind(eren) is ook best leuk! Geef je op via m.derksen@pro8.nu en graag tot 24
maart! Met vriendelijke groet,
Lotte Wijnands, namens de oudervereniging
Nationale Voorleesdagen
De week van 31 januari t/m 4 februari was de week van
de nationale voorleesdagen. Alle juffen hebben in
verschillende klassen klas voorgelezen. Groep ½ heeft van
juf Ine, juf Monique, juf Lisanne en juf Younice mooie
verhalen gezien en gehoord over ijsberen. In groep ¾
hebben juf Leonie, juf Younice, juf Karin en juf Ine
voorgelezen uit Elvis + Jones.
In groep 5/6 hebben de kinderen gelachen om de
verhalen van ‘mees Kees’ voorgelezen door juf Lisanne, juf
Pascale en juf Younice. In groep 7/8 hebben juf Pascale,
juf Monique en juf Leonie voor gelezen uit Bureau
Speurneus en de boekenmaffia.
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Mijn naam is Lotte Kerkwijk.
Ik ben 20 jaar en woonachtig in Doetinchem samen met
mijn ouders en tweelingzus. Op dit moment zit ik in het
eerste jaar van de Pabo op Iselinge Hogeschool
Doetinchem. Iedere dinsdag kom ik stage lopen in groep
3/4 tot half juni. Voor de Pabo heb ik de opleiding
school.
onderwijsassistent afgerond. In mijn vrije tijd vind ik het
Marit
leuk Mulder
om hard te lopen en deel te nemen aan
bootcamplessen. Ik kijk erg uit naar deze stageperiode.

Beste ouders,
Mijn naam is Marit Mulder en ik ben 19 jaar oud. Ik studeer op dit
moment aan de Pabo op Iselinge Hogeschool te Doetinchem. Het
komende half jaar mag ik op deze school bij groep 7/8 komen stagelopen.
U zult mij hier tegenkomen op de dinsdag en de woensdag. Ook heb ik
twee keer in dit half jaar een stageweek, ik sta dan de hele week in de
groep. Voor mijn eigen opleiding zal ik in de klas verschillende lessen op
het gebied van kunst, zaakvakken en Engels gaan verzorgen. De
leerlingen zullen dan een ander soort les aangeboden krijgen dan
normaal het geval is. Ik heb er veel zin in en hoop veel te mogen leren op
deze school.
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