Week 37

Jaargang 13 Nr. 4

Nieuws
Nieuwe collega’s
Hallo,
Ik ben Patricia van Haperen en ik ben 35 jaar. Ik woon samen
met mijn man en 2 dochters van 7 en 9 in Rucphen. In mijn vrije
tijd ben ik vrijwilligster bij de Scouting, dat doe ik al heel lang
met heel veel liefde en plezier. Daarnaast ga ik er graag met de
kinderen op uit of lees ik graag een goed boek.
Ik ben terug van weggeweest, want ik ben een oude bekende
van Het Kompas. Ik heb hier tot 2014 gewerkt, toen als
groepsleerkracht en nu als Intern Begeleider. Ik heb er superveel
zin in om weer te beginnen!
Hallo allemaal!
Mijn naam is Heidi den Braber en ik ben 22 jaar. Ik woon in
Hoeven bij mijn ouders, maar mijn vriend Bas en ik zijn op zoek
naar een plekje voor onszelf. Ik heb ook een hondje: Daisy.
Sinds vorig jaar februari werk ik bij Het Kompas, eerst in diverse
groepen en later als vaste invaller in groep Groen. Ik vond het
hier zo leuk dat ik erg graag wilde blijven. Dat is gelukt, nu in
groep oranje.
Al sinds de kleuterschool wil ik niets liever dan juf worden. Die
droom ben ik blijven volgen. Vorig jaar ben ik aan de PABO
afgestudeerd. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te lezen, te
sporten (fitnessen, schaatsen), te Netflixen of gewoon lekker een
dagje weg te gaan (naar bijv. een stad of een dierentuin). Mijn
lievelingseten is Italiaans eten, hmmmm… Groetjes juf Heidi
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Personele verandering
Voor groep Groen hebben we een nieuwe collega
gevonden.
Evy Oosterbos draait de groep op donderdag en
vrijdag.
We heten Evy van harte welkom en wensen haar veel
werkplezier!
OPP startgesprekken
Dinsdag 11 september, woensdag 12 september en donderdag 13 september zijn er
oudergesprekken op school. U heeft een briefje ontvangen met daarop de datum en tijd
waarop u met uw zoon/dochter wordt verwacht. Uw zoon/dochter is dus bij het gesprek
aanwezig. In het gesprek willen we:
• kennismaken
• bespreken wat de doelen zijn voor dit schooljaar
• praktische afspraken maken
Vragen waar jullie alvast over na kunnen denken:
• Wat heb jij / heeft uw kind nodig om zich prettig te voelen in onze groep en bij ons
op school?
• Wat vind jij / vindt u belangrijk waar wij op school dit jaar aandacht aan besteden?
• Ook al jouw / uw vragen zijn welkom !!
Ouderraad zoekt nieuwe leden
Vindt u het leuk om samen met leerkrachten mee te
denken over allerlei activiteiten voor de kinderen
en/of op school te helpen met allerlei activiteiten,
zoals kerst, carnaval of schoolreis? Dan is de
ouderraad misschien iets voor u!
Op de website kunt u meer informatie vinden over de ouderraad!
Sociale vaardigheden
In alle groepen is er de eerste weken veel aandacht voor groepsvormende activiteiten
tijdens het eerste thema ‘Wij zijn een groep’. Er worden samen regels besproken,
kennismakingsspellen gedaan, ik-tafels gemaakt etc. Alles bedoeld om goed met elkaar te
kunnen werken in een leuke sfeer. Vraag uw kind er eens naar welke regels ze in de klas
hebben gemaakt. Zij kunnen er vast al meer over vertellen!

Bijlage(n)
•

Een brief van de H. Mariaparochie over gezinsactiviteiten
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Wisselingen in de groep
Week 37
( 10 t/m 14 september 2018 )
De leerkracht van uw kind is mogelijk niet alle dagen in de groep aanwezig. Soms is een
leerkracht een dag vrij, soms heeft een juf of meneer ook nog een andere taak in de school
waar hij of zij op dat moment aan werkt
Groep
Rood
Goud
Geel
Wit
Groen
Paars
Blauw
Brons
Oker
Oranje
Zilver

Maandag
10-09
Juf Marianne
Juf Edith
Juf Malinda
Juf Yvonne
Juf Linsey
Juf Petra
Juf Ellen
Juf Sietske
Juf Janis
Juf Heidi
Juf Sietske

Dinsdag
11-09
Juf Marianne
Juf Edith
Juf Malinda
Juf Yvonne
Juf Linsey
Juf Petra
Juf Ellen
Juf Hermine
Juf Janis
Juf Heidi
Juf Sietske

Woensdag
12-09
Juf Marianne
Juf Marion
Juf Malinda
Juf Suus
Juf Femke
Juf Lenneke
Juf Ellen
Juf Sietske
Juf Lenneke
Juf Heidi
Juf Sietske

Donderdag
13-09
Juf Renee
Juf Marion
Juf Edith
Juf Suus
Juf Femke
Juf Lenneke
Juf Kirsten
Juf Sietske
Juf Lenneke
Juf Heidi
Juf Sietske

Vrijdag
14-09
Juf Renee
Juf Marion
Juf Malinda
Juf Suus
Juf Femke
Juf Lenneke
Juf Kirsten
Juf Sietske
Juf Lenneke
Juf Heidi
Juf Hermine
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