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Brieven
Zoals u wellicht al gemerkt heeft, krijgen de kinderen regelmatig
brieven mee naar huis. Wij hebben donderdag aangemerkt als
onze ‘postdag’.

Kindgesprekken & omgekeerde oudergesprekken
Deze week zijn de leerkrachten gestart met het voeren van de kindgesprekken. Op
deze manier kunnen zij nader kennis maken met de kinderen in de klas. Wat willen
de kinderen leren, wie zijn vriendjes/vriendinnetjes, wat vinden ze moeilijk/makkelijk
etc.
Over 2 weken staan de omgekeerde oudergesprekken gepland. In deze gesprekken
staat de informatie over uw kind vanuit u als ouders centraal. Wij willen graag uw
kind en u beter leren kennen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de
onderwijsbehoeften van uw kind. Om u een richtlijn te geven wat voor informatie
wenselijk is voor de leerkrachten, krijgt u volgende week donderdag (13-09) een
formulier dat u kunt gebruiken als leidraad voor dit gesprek. Wij vragen u om dit
formulier tijdens het omgekeerde oudergesprek ingevuld mee te brengen. Ook krijgt
u op die donderdag via de mail een link waarmee u zich kunt inschrijven voor deze
gesprekken.

Kinderboekenweek
Beste ouders/ verzorgers,
In de maand oktober (3 t/m 14 okt.) vindt de jaarlijkse
kinderenboekenweek weer plaats. Dit jaar staat het
geheel in het teken van vriendschap. Tijdens deze
weken besteden we extra aandacht aan het thema
vriendschappen en lezen hier boeken over.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep lezen

Nieuwe gezichten dit schooljaar
Hallo allemaal!
Mijn naam is Sofieke van Neerven en komend schooljaar zal
ik samen met Wilma lesgeven aan de nieuwkomers.
Afgelopen 2,5 jaar heb ik lesgegeven aan de nieuwkomers
op Daltonschool Het Lover in Asten.
Ik ben 36 jaar oud. Getrouwd met Peter en heb twee
kinderen. Luuk van 3 jaar en Emma van 7 maanden. Naast
mijn werk badminton en zwem ik. Mijn hobby’s zijn tekenen
en lezen.
Ik wens iedereen een heel fijn schooljaar!

Hallo allemaal,
Mijn naam is Guusje Arons en ik ben 18 jaar. Dit
schooljaar sta ik op donderdag en vrijdag in groep 4 bij
juf Angela. Ik zit in het 2e jaar van de opleiding
onderwijsassistent op het Summacollege in Eindhoven. In
mijn vrije tijd doe ik aan hockey en geef ik hockeytraining
aan de G-hockey. Ook vind ik het leuk om te skiën in de
winter en om op reis te gaan. Ik heb erg veel zin in dit
schooljaar, als er nog vragen zijn stel ze dan gerust!
Groetjes Guusje

Hoi allemaal,
Mijn naam is Chelsea Hardeman en ik kom voor een half jaar
stage lopen bij de kleuters. Ik doe de opleiding
onderwijsassistent in Eindhoven en zit in mijn laatste jaar. Zelf
heb ik ook op de Piramide gezeten en heb ik daar veel leuke
ervaringen aan overgehouden. Je kan me kennen van de
Jumbo, want daar heb ik gewerkt, maar op dit moment werk
ik bij de Eeterij. In mijn vrije tijd doe ik aan fitness of films kijken
(dat is mijn favoriet).
Ik kijk er naar uit om er een leuk half jaar met jullie van te
maken!
Groetjes Chelsea! 

WeCycle
De Wecycle inzamelactie is van start gegaan, deze is
begonnen op 3 september en duurt tot 9 november.
Met deze actie halen we als school kleine apparaten op
en leren we kinderen waarom het belangrijk is om te
recyclen. Als beloning kunnen scholen mooie prijzen
verdienen.
Er hangt een lijst aan de box die bij groep 8 is neergezet.
Op die lijst staan de geldige apparaten die in de box
mogen.
Wanneer je niet zeker weet welke apparaten wel of niet in de doos mogen, kun je
altijd even navraag doen bij Juf Sanne.
Met de intekenlijst die bij de box hangt kan je aangeven hoeveel stuks je hebt
ingeleverd.

