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Even voorstellen: Annelore Steenbergen

Agenda
5 juli
6 juli
7 juli
8 juli
11 juli
14 juli
15 juli

Schoolkamp groep 8
Rapport 2 gaat mee
Schoolkamp groep 8
Rapportgesprekken
Schoolkamp groep 8
Schoolkamp groep 8
Rapportgesprekken
Schakelspektakel
Afscheidsviering (juf Tamara, juf
Ingrid en meneer Frank)

Rapportgesprekken
Op donderdag 7 juli en maandag 11 juli organiseert
De Schakel de rapportgesprekken n.a.v. het 2de
rapport. Deze laatste rapportgesprekken van dit
schooljaar zijn niet verplicht. Via een digitale
intekenlijst binnen SchouderCom kun je een tijd bij
de betreffende groepsleerkracht reserveren.
Deze intekenlijst wordt woensdagochtend 29 juni
om 9:00 verstuurd. Hoe eerder je een tijd
reserveert, hoe meer tijden er nog beschikbaar zijn!

Even voorstellen
Nieuwe OV-leden schooljaar 22/23
Enkele maanden geleden hebben wij in Het
Schakeltje een oproep geplaatst voor een nieuwe
Penningmeester aangezien Willeke Busker ons
volgend schooljaar gaat verlaten. Esther de Groot
gaat vanaf komend schooljaar deze functie
vervullen.
Tevens hebben wij een oproep geplaatst voor 2
nieuwe OV-leden. Hierop hebben wij vele leuke
reacties ontvangen. Afgelopen vergadering zijn
hieruit middels een loting Iris Goesten en Brenda
van Wezel als nieuwe leden uitgekomen.
Van harte welkom bij de OV!

Vanaf komend schooljaar hebben we op De Schakel
maar liefst twee nieuwe collega’s. In de komende
twee nieuwsbrieven zullen zij zich aan u voorstellen.
Vandaag juffrouw Annelore, die vanaf volgend
schooljaar drie dagen in groep 6 en één dag in
groep 7 zal staan:
"Hallo allemaal, mijn
naam is Annelore
Steenbergen. Ik ben
opgegroeid in het
Zeeuwse dorpje
Oostburg, heb de
afgelopen 4 jaar in
Leiden gewoond voor
mijn studie Academische
Pabo en ben vanaf 1 juli
woonachtig in Den
Bosch. Op dit moment
ben ik bijna klaar met
het afronden van mijn
studie en mag ik vanaf
komend schooljaar aan
de slag als leerkracht van groep 6 en 7 op
Basisschool de Schakel. Tijdens mijn studie heb ik
het privilege gehad om in alle groepen van de
basisschool stage te mogen lopen. Dat heb ik als erg
prettig en leerzaam ervaren. De afgelopen 1,5 jaar
heb ik met veel plezier voor groep 6 gestaan, dus ik
ben blij dat ik dat dit jaar weer mag doen. Ook naar
het lesgeven in groep 7 kijk ik uit, omdat dit aansluit
op groep 6 waar ik al lange tijd voor heb gestaan.
Ik hoop dat we er een leerzaam maar bovenal ook
gezellig schooljaar van kunnen maken!
Ik heb er in ieder geval erg veel zin in!"

.

Schakelspektakel – donderdag 14 juli
Wist je dat: het schakelspektakel, dit jaar weer
overdag is.
Waarom: omdat het vorig jaar superleuk was.
Hoe laat: gewoon om 08:30 uur.
Tot hoe laat: einde schooltijd.
Wat neem ik mee: Nix, behalve goede zin.
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