De 23e schoolweek
Afgelopen week nog over de schoenenwinkel gewerkt. De kinderen van groep 2 hebben
prachtige slippers geborduurd en de kinderen van groep 1 hebben allerlei schoenen uitgeknipt
om in de schoenenwinkel te plakken. Alle kinderen hebben van klei mooie schoenen gemaakt.

We hebben allerlei spelletjes met schoenen gedaan, zoals: welke schoen is weg?, schoenen
omschrijven, betalen van schoenen, wie staat er als eerste, tweede derde, enz in de rij te
wachten om te betalen? Ook hebben we een grafiek gemaakt welke schoenen we dragen.
Rens is woensdag jarig geweest en heeft zijn 6e verjaardag gevierd! Van harte gefeliciteerd,
Rens!
Afgelopen week hebben bijna alle kinderen hun rapport gekregen. Aanstaande week zullen de
gespreksavonden zijn. Het is goed om met elkaar over uw kind te praten.
Vanaf volgende week werken we over de supermarkt, heel herkenbaar voor de kinderen, want
alle kinderen bezoeken wel eens een supermarkt.
De komende periode hebben we er een juf bij op donderdag en vrijdag. Ze heet Lieke en op de
volgende bladzijde stelt ze zichzelf voor.

NIEUWE
STAGIAIR

Aan groep 1 & 2
Nieuwe stagiair

Beste ouders, verzorgers,
Ik zal mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Lieke van
Wijk. Ik kom het komend half jaar in groep 1/2 stagelopen. Dit doe ik in kader van mijn opleiding Pedagogisch
medewerker. Deze opleiding volg ik op het Da Vinci
College in Gorinchem. Ik kom uit Brandwijk en ik ben 16
jaar oud. Ik loop stage op een basisschool omdat ik nog
niet zeker weet welke opleiding ik wil gaan doen
pedagogisch medewerker of onderwijsassistenten. Ik heb
al vaker stagegelopen op een basisschool en ook op een
kinderdagverblijf. Mijn stage begint vanaf 8 en 9 februari.
Ik loop twee dagen stage op de donderdag en vrijdag. Ik
denk dat ik heel veel van deze stage opneem qua
informatie en hoe het er aan toe gaat op een basisschool.
Het lijkt mij erg leuk om op deze school stage te gaan
lopen.
Ik kijk erg uit naar dit aankomende half jaar!
Met vriendelijke groeten,
Lieke van Wijk
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