Maandbrief september

Algemeen nieuws

Een mooi schooljaar toegewenst!
Beste kinderen en ouders, wij wensen jullie namens het gehele team een heel mooi schooljaar toe.
De eerste twee weken zijn voorbij gevlogen. Om elkaar in de groep beter te leren kennen en tot een
goede groepsvorming te komen, besteden alle leerkrachten extra aandacht aan de opdrachten
vanuit onze brede schoolbenadering Leer- en Veerkracht. Dit om het welbevinden van de kinderen
te vergroten.
Wij hebben dit schooljaar een aantal stagiaires op school. In groep 7/8 loopt juf Diana stage. Juf
Diana is er altijd op maandag en dinsdag, zij is student op de Hogeschool Zeeland, leerjaar drie van
de PABO. Daarnaast loopt Noemi Vos stage in groep 1/2. Noemi is een tweedejaars stagiaire van
Scalda. In groep 3/4 loopt Renee Mens stage, zij zit in het tweede leerjaar van het Kellebeek. In
groep 5/6 komt ook een stagiaire, maar zij start later dit schooljaar. Zoals u weet hebben wij ook een
vakdocent voor de bewegingslessen, onderstaand stelt Joshua zich aan u voor.

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Joshua Broeders , 27 jaar en ik kom uit Zevenbergen. Velen hebben mij wellicht al een
keer zien lopen in en rond de school. Sinds mei ben ik de vakdocent bewegingsonderwijs binnen de
Stichting ABBO. Dit betekent dat ik veel bewegingslessen mag gaan geven binnen de verschillende
scholen. Hiervoor heb ik 4 jaar gewerkt bij de Fitfabriek in de gemeente Bergen op Zoom en in die
jaren was ik ook altijd al aanwezig op de verschillende scholen binnen de stichting.

Ik ben een energiek persoon die graag anderen helpt om beter te worden. Mijn doel is om de
kinderen voor te bereiden op een leven lang met plezier bewegen. Dit laat ik ook terug komen
tijdens de lessen bewegingsonderwijs. Iedereen moet op zijn of haar niveau mee kunnen doen aan
een gymles. En het maakt mij niet uit of iets wel of niet lukt, ik vind het mooi als er nieuwe
onderdelen geprobeerd worden.
Plezier in bewegen staat voorop. Mijn eigen sport is voetbal. Naast zelf voetballen ben ik ook trainer
van de allerkleinste jongens en meisjes van de vereniging in Zevenbergen. Op het moment dat ik nog
tijd over heb, ben ik te vinden in de sportschool.
Ik heb heel veel zin om als vakdocent de kinderen deel te laten nemen aan de bewegingslessen.
Mocht u vragen hebben over het bewegen of over andere zaken, stel ze dan gerust.
We zien en spreken elkaar!
Sportieve groetjes Joshua

STRAPdag, stappen en trappen naar school
Dinsdag 17 september is het weer STRAPdag, waarop we alle ouders en kinderen aanmoedigen om
naar school te stappen of te trappen. Met deze landelijke actie in de week van de mobiliteit wordt er
extra aandacht gevraagd voor duurzaamheid en verkeersveiligheid. Het doel van deze actie is het
aanmoedigen van scholen, kinderen en ouders om te voet of met de fiets op een veilige manier naar
school te komen. In de klassen zullen we natuurlijk ook extra aandacht besteden aan dit onderwerp
en inventariseren we hoe de kinderen naar school gekomen zijn. We hopen dat er 17 september
veel kinderen en ouders naar school stappen of trappen!

Social Schools
Zoals eerder vermeld, gaan wij aan de slag met Social Schools, de schoolapp waarmee we u op de
hoogte houden van:
•

Inhoudelijke en leuke updates uit de klas

•

Persoonlijke berichten van de leerkracht

•

Agendapunten

•

Oudergesprekken

•

Absentiemeldingen

Binnenkort ontvangt u een uitnodiging van de leerkracht. Download eventueel alvast de app, zoek
“Social Schools 3.0” in de Appstore of op Google Play.

Oudercommissie
Onze oudercommissie is weer enthousiast gestart met het organiseren van vele leuke activi teiten
voor het komende schooljaar.

In het kader van Leer&Veerkracht hebben de leden van de OC hun kwaliteiten op een rijtje gezet. Zij
zijn: creatief; gezellig; gedreven; ijverig; betrokken; flexibel; hebben organisatievermogen; zijn
teamspelers en positief!

Kortom: met onze oudercommissie wordt het een topjaar!

Mededelingen en agenda

Activiteiten september:
10 tot en met 13 september: Avondvierdaagse Steenbergen
17 september: STRAPdag, stappen en trappen naar school
18 september: Studiedag team, alle leerlingen vrij
19 september: Herdenking estafette Steenbergen bezoek aan groep 5/ 6
26 september: Voorstelling groep 7/8 oorlogsgeheimen

