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En dan is zomaar ineens de zomervakantie voorbij. Voor u ligt de eerste (korte) nieuwsbrief van het
schooljaar. In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:




Juf Jitske stelt zich voor
Programma Gouden Weken
Kalender

Juf Jitske stelt zich voor
Als nieuwe leerkracht van groep 3/4 wil ik me graag even aan jullie
voorstellen! Mijn naam is Jitske v.d. Wal, ik ben 32 jaar en ik kom uit
Aldeboarn.
In 2009 ben ik afgestudeerd aan de Pabo en ik heb sindsdien gewerkt
op verschillende scholen, in verschillende groepen. Afgelopen
schooljaar ben ik bij de Gearhing komen werken, en stond ik voor groep
1/2 op de Meerpaal in Lemmer.
In mijn vrije tijd kom ik graag bij mijn familie of vrienden, doe ik aan
volleybal, lees ik een (spannend) boek of ga naar de thuiswedstrijden
van SC Heerenveen.
Ik kijk er erg naar uit om volgende week te starten met de kinderen van groep 3/4! Ik hoop op een
leerzame en gezellige tijd voor en met de kinderen en een prettige samenwerking met u als ouders! Tot
maandag!
Groet, Jitske

Programma Gouden Weken
Zoals u weet gebruiken wij op school de eerste weken van het schooljaar (de zgn. Gouden Weken) om
samen met de kinderen tot een hechte groep met duidelijke afspraken en een gezond pedagogisch
klimaat te komen. Dit doen we door bijvoorbeeld dagelijks een groepsvormende activiteit te doen en
door regelmatig groepsdoorbrekende activiteiten te houden.
Een vast onderdeel van de Gouden Weken is de zogenaamde startoudergesprekken; gesprekken van de
leerkracht met ouders (en kind) over de talenten van hun kind, de doelen voor het komende jaar
enzovoort.
Deze gesprekken zullen worden gehouden in de week van 17 tot 21 september. Op de deur van het
lokaal van uw kind(eren) komt een inschrijflijst te hangen (vanaf komende woensdag) waarop u zich
kunt inschrijven voor de gesprekken op een tijdstip dat u het beste past. Wa ’t earst yn ‘e roef komt hat
kâns fan plak!
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Maandag 3 september starten we het nieuwe schooljaar gezamenlijk; u bent van harte uitgenodigd om
uw kind(eren) naar school te brengen en even binnen te komen voor een bakje koffie of thee.
Op donderdag 6 september houden we met de hele school een picknick rond pauzetijd. Het is de
bedoeling dat de kinderen voor die dag een theedoek en een stok/tak (om een knapzak te kunnen
maken) mee naar school nemen.
Vrijdag 21 september worden de Gouden Weken afgesloten op school van11.30 uur tot 12.00 uur. Ook
hierbij bent u van harte uitgenodigd.
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Maandag 3 september

Start schooljaar; wees welkom voor een
kopje koffie of thee
Donderdag 6 september
Picknick met de hele school
Maandag 10 t/m woensdag 12 september Schoolkamp groep 7/8 naar Ameland
Maandag 17 t/m vrijdag 21 september
Startoudergesprekken (inschrijflijst op
deur lokaal)

