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• Schoolfotograaf
• Studiemiddag
• Stagiaire groep 7
• Gastles “Dode hoek”
• Schoolfotograaf
Maandag 14 juni komt de schoolfotograaf. De foto’s worden buiten
genomen, uiteraard per groep zodat alle groepen in hun eigen bubbel kunnen blijven. Er worden portretfoto’s en een groepsfoto gemaakt. Dit jaar helaas nog geen
broertjes en zusjes samen op de
foto, maar we zijn wel blij dat de
fotograaf in ieder geval komt.
Mocht het regenen dan zullen de
foto’s waarschijnlijk in de grote
gymzaal genomen worden.
• Studiemiddag
Dinsdagmiddag 15 juni hebben
we een studiemiddag. Alle kinderen zijn dan om 11.45 uur vrij.
• Stagiaire groep 7
Sinds 2 weken heeft groep 7 op
dinsdag (soms op donderdag) een
stagiaire in de klas: Claudette van
de Wert. Zij stelt zich even aan u
voor:
Hallo Allemaal,
Ik ben Claudette van de Wert en
ik ben vorig jaar begonnen aan de
flexibele deeltijd Lerarenopleiding
Basisonderwijs op Fontys Hogeschool te Tilburg. In februari ben ik
gestart met mijn laatste jaar. Hiervoor heb ik de opleiding ondernemerschap detailhandel gevolgd op
het MBO en de opleiding Bedrijfskunde MER op HBO. Beide studies
heb ik afgerond. Momenteel werk
ik als Allround medewerker bij
Hotel De Twee Linden. Naast mijn
studie en werk ben ik sinds mijn
twaalfde als assistent actief geweest
bij turnen, vanaf mijn achttiende
geef ik ook turnles. Ook vind ik
het leuk om te reizen, een drankje
te doen met vriendinnen en te

skeeleren. Na de meivakantie ben
ik begonnen met mijn stage op de
Spelwert in groep 7 bij juffrouw
Arianne en juffrouw Rian. Ik wil er
een leerzame periode van maken
zowel voor de kinderen als voor
mijzelf. Ik ga deze leerervaring met
beide handen aan en heb er veel zin
in. Groet Claudette

• Gastles “Dode hoek”
Gisteren hebben de groepen 7 en 8
een gastles gehad over verkeer. Er
kwam een vrachtwagen op het parkeerterrein zodat de kinderen ook
zelf konden ervaren hoe het nou
precies in zijn werk gaat. Vooraf
was er in de klassen ook al uitgebreid aandacht geweest voor de
zgn. “dode hoek”.. Het was een
leuke, leerzame les.

Kalender:
- volgende nieuwsbrief: woensdag
16 juni
- van 14 t/m 25 juni: afname Cito
toetsen
Met vriendelijke groet, ook namens
het team,
Bart en Rian

