Nieuwsbrief november 2021

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Luizencontrole
Op woensdag 3 november staat er luizencontrole gepland. Graag deze dag geen gel in het
haar.
Studiedag
Op woensdag 10 november is er studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij!
Inloopmomenten
Wij houden de maatregelen en besmettingen rondom het coronavirus goed in de gaten. We
zien nu dat de besmettingen weer oplopen en we willen geen onnodig risico lopen op
eventuele besmettingen binnen de school. Vanwege deze redenen hebben we besloten om
de inloopmomenten op 17 en 19 november te annuleren.
10-minutengesprekken
Op 23 en 25 november staan er 10-minutengesprekken gepland. De gesprekken vinden na
schooltijd plaats, tussen 15.00 uur en 18.00 uur. De leerkracht die werkzaam is op de
betreffende dag, zal het gesprek voeren. U bent vrij om zich in te schrijven voor de
gesprekken. Heeft u geen bijzonderheden om te bespreken, dan bent u niet verplicht om u in
te schrijven.
Vanaf vrijdag 5 november zal de planner in Parro opengezet worden, zodat u een gewenst
tijdstip kunt kiezen om het gesprek plaats te laten vinden.
Sinterklaas
Sinterklaas komt op zaterdag 20 november aan in Willemstad!
Op woensdag 24 november mogen de kinderen op school hun schoen zetten.
Op vrijdag 3 december ontvangen we Sinterklaas op het grote plein. Daarna gaat iedereen
naar zijn of haar eigen lokaal om daar verder invulling te geven aan de dag.
De kinderen hoeven geen pauzehap en drinken voor in de ochtend mee te nemen, wel graag
lunch en drinken voor tussen de middag meegeven.
Groep 1 mag deze dag vrijwillig naar school, wilt u aan de leerkracht doorgeven of uw zoon
en/of dochter er deze ochtend is?
Groep 1 en 2 zijn deze dag om 12.00 uur uit.
Groep 3 t/m 8 zijn deze dag om 14.30 uur uit.

Voorstellen ALO-stagiaires gym
Na de herfstvakantie starten er drie ALO-stagiaires bij juf Sharon. Zij zullen de rest van het
schooljaar iedere dinsdag stage komen lopen. Hieronder stellen zij zich voor.

Hallo,
Ik ben Owen Walda, Ik ben 20 jaar en woon in Terheijden.
Hier woon ik met mijn moeder, stiefvader en mijn
tweelingzus.
Mijn vader woont met mijn stiefmoeder en mijn broertje in
Arkel. (Dorpje waar Frenkie de Jong vandaan komt)
Mijn hobby’s zijn voetbal en fitness. Ik voetbal in Terheijden
in de selectie als verdediger en fitness 2 x per week.
Ook heb ik afgelopen jaren judo training gegeven voor de
leeftijd 4-12 jaar. Ik judo zelf tegenwoordig niet meer, maar
heb dit wel altijd gedaan.
Ik studeer nu aan de ALO (academie lichamelijke opvoeding). Hier word je gymleraar of kan
je ergens anders lesgeven in de sport.
Voor deze opleiding heb ik gestudeerd aan een MBO sport & bewegen. Er is dus al
lesgeefervaring en dat hoop ik op deze stage verder uit te bouwen.

Hallo,
Ik ben Lot, 17 jaar en kom oorspronkelijk uit Vlissingen. Ik zit nu sinds begin van het
schooljaar in Breda op kamers en studeer in Eindhoven,
mijn eerste jaar aan de ALO. Vanuit de ALO kom ik
komend jaar stage lopen bij juf Sharon tijdens de
gymlessen van u kind. Buitenom school ben ik veel
bezig met hockeyen en zwemmen en in de winterpak ik
graag mijn snowboard uit de kast. Ik ben enthousiast
over komend jaar !

Hey, mijn naam is Boaz van der Weele
Ik ben 18 jaar en zit nu mijn eerste jaar op kamers in
Eindhoven.
Een prachtig bruisende stad met een leuk studentenleven. Ik
heb altijd al iets met sport willen doen. Zo heb ik ervoor
gekozen om de opleiding
Academie Lichamelijke Opvoeding te gaan doen om sportleraar
te worden. Ik kijk erg uit naar het werkplek leren op de
basisscholen samen met mijn medestudenten. Ik ga er een
leuke en leerzame tijd van maken!

Mindful KIDS herfstwandeling
Op zondag 31 oktober organiseert Noor Loeff een mooie herfstwandeling: in de bossen,
langs de Vestingswallen en het water in Willemstad.
In anderhalf uur wandel je samen met je zoon(s) en/of dochter(s) met aandacht voor elkaar,
je hoofd leeg maken, een frisse neus halen en weer voldaan huiswaarts keren. Natuurlijk ook
veel informatie over de juiste ademtechnieken!
De wandeling start om 10.30 uur. Kosten voor het kind €7,50, kosten voor de ouder €15,00.
Vakantie bijbel club 2021

Verjaardagen
2 november
7 november
15 november
27 november
28 november

Jent Seton (groep 3/4)
Khyara Stout (groep 7)
Victor Baan (groep 7)
Sandra Konings (groep 8)
Sammie Amoraal (groep 6)

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!

